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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
O conceito e a aplicação de sustentabilidade vêm sendo
cada vez mais discutido na sociedade, visto que tal
conceito desenvolve uma relação entre homem e meio
ambiente sem que haja prejuízo para algum dos lados. O
sistema de elevadores sem casa de máquinas é fruto de
uma nova tecnologia desenvolvida pelo controle de
tração aplicado ao transporte vertical. Ao fazermos uma
comparação na instalação de um elevador convencional
e um elevador sem casa de máquinas podemos

considerar uma maior agilidade neste, sendo executada
em poucos dias. Além disso, todos os principais
componentes são alocados no nível térreo, adequando‐
se aos menos espaços existentes em pequenos, médios
e grandes prédios ou até mesmo em residências. É
possível constatar as economias no uso de elevadores
sem casa de máquinas.

PALAVRAS‐CHAVE: Elevadores sem casa de máquinas, Sustentabilidade, Inovações.

BENEFITS IN THE USE OF LIFTS WITHOUT MACHINE: LITERATURE REVIEW
ABSTRACT
The concept and the aplication of the
sustentability have been increasingly discussed in the
society, since the concept develops a relation between
the man and the environment winthout disadvantage to
both sides. The elevator system without machine roo
mis the resulto f a new tecnology developed by the
control of the traction applied to vertical transport.
When we do a comparison in the instalation of a
convencional elevator and of elevator without machine

room, we can consider a greater agility in the one
without machine room, been executed in few days.
Beyond that, every main componentes are allocates on
the ground floor level, suiting up to the smalls spaces
existing in small, médium and big buildings or even in
residences. It’s possible to find the economies in the use
of elevators without machine room.

KEY‐WORDS: Elevators without machine room, Sustentability, Inovations.

BENEFÍCIOS NO USO DE ELEVADORES SEM CASA DE MÁQUINAS
INTRODUÇÃO
O conceito e a aplicação de sustentabilidade vêm sendo cada vez mais discutido na
sociedade, visto que tal conceito desenvolve uma relação entre homem e meio ambiente sem
que haja prejuízo para algum dos lados.
O sistema de elevadores sem casa de máquinas é fruto de uma nova tecnologia
desenvolvida pelo controle de tração aplicado ao transporte vertical. Os motores utilizados nesse
novo sistema são dotados de imãs permanentes de alto fluxo e manipulados pelo controle de
tensão e frequência (VVF – Variação de Tensão Variação de Frequência) o que permite a
coexistência de baixas velocidades e alto torque, resultando na dispensa de redutores mecânicos
de velocidade, aumentando o rendimento do conjunto.
O nome dado a este equipamento, “sem engrenagem”, vem da colocação da polia de tração
direto no eixo do motor, assim não possuindo redutor mecânico e contando com alta tecnologia
em sua fabricação, a máquina é enxuta e pode ser colocada diretamente sobre as guias do
elevador, caracterizando, então, o “sem casa de máquinas”.
O elevador sem casa de máquinas pode ser empregado sempre que houver uma distância
desde a soleira do andar mais elevado atendido até o teto da caixa corrida de no mínimo 3.500
mm.
O resultado da atuação do controle sobre máquina tão ágil permite respostas precisas além
de apresentar muito baixo nível de ruídos, garantindo ainda muito conforto nas acelerações e
desacelerações e com paradas precisas independentemente da variação da carga transportada.
Esse acionamento suave garante a economia de energia e aumento da vida dos componentes de
suspensão, podendo ainda ser dotado de um dispositivo que garanta deslocamento até a parada
segura onde os passageiros serão liberados, no caso de falta de energia elétrica, ou seja, resgate
automático (Ortobras, 2002).
MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo constitui‐se de uma revisão da literatura especializada, realizada entre
fevereiro e março de 2014, no qual se realizou uma consulta a livros e periódicos presentes na
Biblioteca da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) – campus de Campina Grande e
por artigos científicos selecionados através de busca no banco de dados das empresas
produtoras de elevadores.
Os critérios de inclusão para os estudos encontrados foram à abordagem do uso de
elevadores sem casa de máquinas desde o funcionamento até a instalação deste, e comparação
destes dados com aqueles obtidos para uso de elevadores convencionais.
Logo em seguida, buscou‐se estudar e compreender os principais parâmetros de
funcionamento e avaliar as vantagens e desvantagens do uso de elevadores sem casa de
máquinas, comparando‐o com elevadores convencionais, além de ressaltar a contribuição
daquele quando se trata de sustentabilidade.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Em imóveis sem espaço pré‐definido recomenda‐se a montagem de estruturas metálicas
tornando o processo de instalação mais rápido e econômico.
Levando em consideração as partes do elevador, podemos citar: máquina de tração,
contrapeso, porta de pavimento, acionamento e suspensão laterais, cabina, para‐choque de
contrapeso.
O sistema de tração consiste numa máquina com magnetização permanente que opera sem
redutor, o que melhora a eficiência. E uma vez que é relativamente pequena e tem um
funcionamento silencioso, representa a solução ideal, em particular para elevadores sem casa de
máquinas.
O quadro de comandos do elevador é instalado no último andar do edifício ao lado da
cabina, permitindo desta forma, livre e fácil acesso dos técnicos de manutenção. Na parte
superior da cabina, a área para a manutenção também é livre de obstáculos para a realização de
diagnósticos sobre o desempenho do equipamento (CIMM, 2007).
Além disso, o acionamento eletromecânico por meio de uma máquina compacta
proporciona expressiva redução do custo da obra. Os elevadores sem casa de máquinas trazem
enormes benefícios para arquitetos, construtores e proprietários em termos de flexibilidade na
construção, conferem mais elegância ao projeto arquitetônico e proporcionam confiabilidade,
segurança, conforto e economia de energia, a Figura 1 apresenta as partes que constituem um
elevador sem casa de máquinas.
No estudo de um elevador sem casa de máquinas podemos também constatar algumas
especificações nas estruturas dos elevadores: a capacidade varia entre 450 e 600 kg, a velocidade
é de 1 m/s, as portas de pavimento são automáticas de correr horizontalmente de abertura
lateral e operação simultânea com a da cabina, tem até 16 paradas, a cabina é composta por
painéis em aço carbono e luminárias de LED contando também com piso antiderrapante e
espelho no fundo, possui operação de automático seletivo da subida e na descida ou só na
descida, possui uma tensão de alimentação de 220 ou 380 Vac, 60 Hz, trifásico de 10 cv, possui
um dispositivo elétrico acionado pelo freio de segurança que impede o movimento no caso de
ruptura e afrouxamento de qualquer um dos elementos de suspensão.
O produto possui características ecologicamente corretas como as cintas de aço revestidas
de poliuretano, que não requerem lubrificação evitando a poluição ambiental. Elas são até 20%
mais leves, duram 3 vezes mais e possuem mais fios de aço que um cabo convencional. Outra das
virtudes dos elevadores sem casa de máquinas é a economia de consumo de energia da ordem
de 40%. Isto, graças a máquina sem engrenagem e ao controle com acionamento VVVF (tensão e
frequência variáveis), que proporcionam um ambiente mais silencioso, pois permitem transmitir
uma menor vibração ao edifício.
A vantagem adicional do sistema é que todo o peso do elevador é transmitido ao fundo do
poço, proporcionando menores custos estruturais da construção. A máquina compacta sem
engrenagem pode ser até 70% menor em tamanho e 50% mais eficiente, mantendo‐se o mesmo
coeficiente de segurança que máquinas convencionais.

A máquina selada e as cintas planas de aço revestidas de poliuretano não requerem
lubrificação e economizam, em média, cinco litros de óleo por elevador ao ano. (TIRADENTES,
2002)
Além disso, podemos destacar que os elevadores sem casa de máquinas ocupam um espaço
único, reduzindo em até 13% do volume total de construção necessário para instalação do
mesmo, o reduzido volume proporciona uma maior versatilidade, tanto para projetos novos
como para reabilitações.
O menor consumo energético também pode ser destacado como característica dos novos
elevadores, trazendo também maior eficiência mecânica devido a incorporação de sofisticados
materiais na estrutura do elevador, que reduzem energia necessária nos processos de arranque e
paragem, portanto, no consumo elétrico associado. Um sistema de suspensão e guiamento
centrado, um sistema de tração baseado na última geração de máquinas Gearless de muito alto
rendimento que não necessitam de óleo, também é proporcionado por tal equipamento. Essas
máquinas são integradas e controladas com a mais avançada tecnologia em variadas frequências,
minuciosos sistemas de equilibragem reduzem as cargas descompensadas e permitem uma
permanente economia de energia em cada deslocamento.
Ao falarmos de corrente, podemos destacar que a estrutura do elevador é constituída por
materiais de alta resistência (similares ao setor de automóveis) permitem aumentar a eficiência
do elevador, ao aperfeiçoar a energia necessária os processos de arranque e paragem. Na
corrente de arranque, dependendo das condições de carga, é possível reduzir a corrente de
arranque de 5 (cabina completa a subir) a 16% (cabina vazia a descer), já na corrente nominal
dependendo das condições de carga, os sistemas de equilibragem podem permitir reduções de
20%.
O sistema de suspensão e guiamento centrado é dotado de componentes de alta eficiência
(polias com rolamentos e rocadeiras para eliminar atritos) que permitem alcançar os mais altos
valores de rendimento mecânico. A suspensão centrada permite Os dispositivos de segurança são
associados à cabina, oferecendo uma resposta imediata a qualquer problema com a velocidade
e/ou queda livre, como mostrado na Figura 1 (ENOR, 2010).

Máquina de tração
sem engrenagem

Contra peso
Porta de pavimento
Acionamento e
suspensão laterais, tipo
“Mochila”, que facilitam
manutenção e
instalação do elevador
Cabina com portas de
abertura laterais VVVF

Para‐choques de
contra peso e cabina
normalizados

Figura 1 – Partes de um elevador sem casa de máquinas (Fonte: ORTOBRAS, 2002).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nos elevadores sem casa de máquinas verificou‐se que há um sistema de isolamento e
máximo conforto, a utilização de um elevador com suspensão diferencial centrada, a utilização
de elementos elásticos em pontos essenciais e a utilização dos mais avançados sistemas de
isolamento, evita a transmissão de vibrações sendo conseguido assim um dos melhores
parâmetros de conforto do mercado. O reduzido nível de rotações por minuto minimiza a
emissão de vibrações, aumentando a sensação de conforto da cabina. O sistema de isolamento
está mostrado na Figura 2, a seguir, sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, respectivamente motor, cabina,
guias, contrapeso, cabos de aço, isolamento do conjunto e isolamento da cabina. (ENOR, 2010).
Com o objetivo de conseguir mais eficiência no produto, é possível reduzir 66% o nível de
rotações por minuto da máquina de tração, como apresenta a Figura 3, relativamente aos
elevadores convencionais, para um mesmo curso “L” as polias de menor diâmetro necessitam um
maior número de rotações, no modelo sem casa de máquinas, um diâmetro maior nas suas polias
é possível conseguir reduzir o número de rotações melhorando assim, de forma considerável, o
conforto na cabina. (ENOR, 2010).

Figura 2 – Sistema de isolamento de um elevador sem casa de máquinas (FONTE: ENOR, 2010).

Figura 3 – Sistema de rotação de elevadores com e sem casa de máquinas (FONTE: ENOR, 2010).
Graças ao uso do exclusivo sistema de cintas planas de tração, em vez dos tradicionais cabos
de aço, os elevadores sem caixa de máquinas consomem cerca de até 41% menos que um
elevador convencional de duas velocidades. O potencial do novo sistema na redução do impacto
ambiente pode resumir‐se nos seguintes pontos: economia de energia e diminuição das emissões
de CO2 durante o funcionamento do elevador, como mostra a Figura 4.
A redução dos resíduos contaminantes durante o funcionamento de elevadores sem caixa de
máquinas pressupõe uma redução de resíduos contaminantes de 51% comparado a um elevador
convencional. A economia em litros de óleo no tempo de vida útil é mostrada na Figura 5.

As especificações técnicas que permitem a criação do elevador sem casa de máquinas. Na
especificação geral temos a base tecnológica deste novo elevador fundamenta‐se na substituição
dos tradicionais cabos de aço por umas cintas de poliuretano reforçadas com cabos de aço de
alta resistência.

Figura 4 – Emissão de CO2 (FONTE: Dossiê da Máquina Verde, 2010).

Figura 5 – Economia de resíduos contaminantes (FONTE: Dossiê da Máquina Verde, 2010).
As medições realizadas para avaliar o consumo de energia demonstram, de forma clara e
concreta, que o elevador sem caixa de máquinas economiza até 26,6% de energia para um uso
médio em edifícios de habitação, se comparar com um elevador convencional, pode‐se obter a
Tabela 1.

Tabela 1 – Consumo de energia para elevadores sem casa de máquinas e elevadores
convencionais.
Capacidade do
Elevador

Consumo Anual em kWh

Economia

Economia em %

Elevador
Convencional

4 pessoas

Elevador sem
Casa de
Máquinas
375

500

125 kWh/ano

25%

6 pessoas

400

535

135 kWh/ano

25,23%

Fonte – Dossiê da Máquina Verde, 2010.

Os elevadores sem casa de máquinas vêm se destacando no mercado por apresentar
algumas vantagens se comparado ao elevador convencional. Podemos citar dentre os tais
benefícios o conforto, já que o mesmo permite uma viagem mais suave e silenciosa; eficiência
energética, proteção ambiental, maior segurança e confiabilidade, maior flexibilidade de projeto,
custos reduzidos, espaço útil ampliado.
Os elevadores convencionais são construídos com uma casa de máquinas encontrada no alto
das concentrações, um poço e um espaço para a cabina, o funcionamento se dá através da
cabine com os comandos internos, uma fiação que interliga a cabine ao quadro de comando na
casa de máquinas, guias, cabos de tração e contrapeso. O novo tipo de elevador, é cerca de 10%
mais caro, porém é mais econômico, já que gasta 40% de energia elétrica que o convencional.
Numa configuração de elevadores com casa de máquinas temos: última altura mais laje com
medida de 4,5 m; altura mínima da casa de máquinas de 2,0 m; altura total mínima desde o
último piso de 6,5 m. Já numa configuração sem casa de máquinas possui a última altura como
sendo 3,6 m; não existindo a altura mínima para casa de máquinas e, portanto, possuindo uma
altura total desde o último piso de 3,6 m.
Sendo assim, pode‐se constatar o ganho de aproximadamente 2,9 m de altura sendo possível
a construção de um andar adicional, além da redução da área do poço.
A nova linha apresenta mais uma vantagem e seguem as tendências do mercado e dispensa
a casa de máquinas na cobertura. Com um dimensionamento cuidadosamente planejado, tanto o
sistema de tração quanto o painel de controle são acomodados em um espaço reduzido na parte
superior da própria caixa, já que empregam uma polia menor que a convencional, isso resulta
num projeto otimizado da máquina, permite sua montagem dentro do passadiço, e sendo
integrados ao marco da porta de pavimento do último piso. Com isso, um espaço nobre na
cobertura dos edifícios fica livre, proporcionando novas alternativas de utilização para uma área
de grande valor, garantindo maior rentabilidade aos empreendimentos imobiliários. Os
elevadores sem casa de máquinas vêm sendo desenvolvidos para edifícios de até 20 andares, o
que até o momento, era possível encontrar apenas em edifícios de até 16 andares.
Os elevadores sem casa de máquinas adaptam‐se aos edifícios existentes ou em novos
projetos, simplificando o telhado, reduzindo as vibrações nos prédios, tal equipamento
economiza energia elétrica já que o motor é acionado somente na subida, descendo pela
gravidade com o retorno do óleo utilizado para o reservatório, possuindo aceleração e

desaceleração suaves e funcionamento silencioso (TIRADENTES, 2002). A Figura 6 ilustra as
vantagens discutidas acima.

Figura 6 – Elevadores sem casa de máquinas x Elevadores convencionais
(FONTE: TIRADENTES, 2002).

CONCLUSÃO
O resultado da atuação do controle sobre máquina tão ágil permite respostas precisas além
de apresentar muito baixo nível de ruídos, garantindo ainda muito conforto nas acelerações e
desacelerações e com paradas precisas independentemente da variação da carga transportada.
Esse acionamento suave garante a economia de energia e aumento da vida dos componentes de
suspensão, podendo ainda ser dotado de um dispositivo que garanta deslocamento até a parada
segura onde os passageiros serão liberados, no caso de falta de energia elétrica, ou seja, resgate
automático.
Além disso, o acionamento eletromecânico por meio de uma máquina compacta
proporciona expressiva redução do custo da obra. Os elevadores sem casa de máquinas trazem
enormes benefícios para arquitetos, construtores e proprietários em termos de flexibilidade na
construção, conferem mais elegância ao projeto arquitetônico e proporcionam confiabilidade,
segurança, conforto e economia de energia.

Através de um estudo, podemos constar que há uma redução nos impactos causados por
elevadores quando estes são elevadores sem casa de máquinas, podendo se destacar uma menor
emissão de CO2 por tais equipamentos, além de um estudo da economia de energia e quanto ao
material utilizado.
Portanto, podemos verificar que os elevadores sem casa de máquinas vêm merecendo
destaque nas construções por se tratarem de equipamentos sustentáveis, que possuem alto grau
de eficiência e conforto.
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RESUMO
Este trabalho apresenta uma antena bow‐tie com guias
de onda coplanares (CPW) apresentando características
multibanda e baixo perfil utilizando a curva fractal Anti‐
Floco de Neve de Koch de níveis 1 e 2 para aplicações na
faixa 2 ‐ 8 GHz (Acesso a rede sem fio banda larga ‐
BWA). A antena proposta foi analisada no simulador
HFSS baseado no método dos elementos finitos (FEM).
Nesse estudo uma antena Bow‐tie foi usada como
referência para gerar novas configurações fractais dessa
antena. Após algumas simulações com o intuito de

investigar o comportamento da estrutura fractal na
antena, foram obtidos valores referentes a frequência
de ressonância, perda de retorno, largura de banda,
largura de banda percentual e coeficiente de onda
estacionária, parâmetros que serão analisados e
discutidos nesse trabalho.

PALAVRAS‐CHAVE: Antenas bow‐tie, fractal Anti‐Floco de Neve de Koch, CPW.

A PROPOSAL BOW‐TIE ANTENNA WITH KOCH ANTI‐SNOWFLAKE FRACTAL FOR APPLICATIONS
IN MOBILE COMMUNICATION NETWORKS
ABSTRACT
This paper presents a bow‐tie antenna with coplanar
waveguide (CPW) presenting multiband characteristics
and low profile using the curve Anti‐Snowflake Koch
fractal of levels 1 and 2 for applications in the range 2 –
8 GHz (Network Access Wireless Broadband – BWA). The
proposed antenna was analyzed in the Simulator HFSS
based on the finite element method (FEM). In this study,
a Bow‐tie antenna was used as a reference to generate

new fractals that antenna configurations. After some
simulations in order to investigate the behavior of the
fractal antenna structure, values for resonant frequency,
return loss, bandwidth, percent bandwidth and
coefficient of standing wave, parameters that will be
analyzed and discussed were obtained in this work.
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UMA PROPOSTA DE ANTENA BOW‐TIE COM FRACTAL ANTI‐FLOCO DE NEVE DE KOCH PARA
APLICAÇÕES EM REDES DE COMUNICAÇÃO MÓVEL

INTRODUÇÃO
Com o avanço tecnológico dos meios de comunicações móveis, as antenas planares de microfita
se tornaram promissoras devido a sua estrutura leve e o baixo custo de fabricação, aliado a um
bom desempenho, podendo ser utilizadas nas comunicações via satélite, GPS (Global Positioning
System), RFID (Radio Frequency Identification) entre outros sistemas de comunicação sem fio.
As antenas de microfita podem ser divididas em dois tipos básicos de estrutura: antena patch de
microfita (do inglês microstrip patch antenna) e antena de abertura de microfita (do inglês
microstrip slot antenna). As antenas de abertura podem ser alimentadas por linha de microfita
(microstrip line), linha de abertura (slot line) e por guia de onda coplanar (CPW – Coplanar
Waveguide) (NITHISOPA, 2008), (SHANMUGANANTHAM, 2008).
CPW é um tipo de alimentação em que o plano lateral condutor é terra e a linha central
transmite o sinal. A vantagem de uma antena de abertura com alimentação CPW é proporcionar
a fabricação de antenas banda larga com diferentes formatos para uso em aplicações WLAN,
WiMAX, entre outras (SHANMUGANANTHAM, 2008), (KRISHNA,2008).
A geometria fractal representa uma auto‐similaridade e repete em várias dimensões,
preenchendo os espaços de forma eficaz. A inserção de fractais em antenas de microfita tem
colaborado com várias vantagens em relação a outras antenas, tais como: a miniaturização e a
operação em multibanda.
Este artigo apresenta uma proposta de antena bow‐tie com a inserção do fractal Anti‐Floco de
Neve de Koch na sua estrutura, tendo como objetivo principal a investigação da aplicação desse
fractal, com níveis 1 e 2, na antena bow‐tie. São apresentadas as curvas da perda de retorno (RL)
em função da frequência e o diagrama de radiação para as antenas projetadas, a largura de
banda (BW) e os valores referentes ao coeficiente de onda estacionária (VSWR).
O comportamento multibanda apresentado pela antena bow‐tie com fractal Anti‐Floco de Neve
de Koch, a torna uma boa candidata a ser utilizada em equipamentos de acesso à rede sem fio
banda larga (do inglês Broadband Wireless Access – BWA), operando dentro da faixa
compreendida entre 2,0 GHz – 11,0 GHz, onde temos aplicações em IEEE 802.11a/b/g.
Os protótipos das antenas foram projetados, modelados e simulados utilizando o software HFSS
(High Frequency Structure Simulator) da Ansoft com o intuito de investigar o comportamento
dessa antena com os fractais de nível 1 e 2 propostos para o projeto.

ESTRUTURA DA ANTENA BOW‐TIE COM FRACTAL ANTI‐FLOCO DE NEVE DE KOCH

O termo fractal foi introduzido em 1975 pelo matemático polonês Benoit Mandelbrot, que a
difundiu pelo mundo. Os fractais são estruturas (Figuras) com formato muito particular, além de
apresentarem uma dimensão fracional, um pedaço e/ou seguimento retirado da figura é uma
réplica idêntica ao todo (MANDELBROT, 1983). Na engenharia de micro‐ondas, as antenas
fractais têm recebido grande atenção dos pesquisadores devido a duas principais características,
são elas: Auto‐similaridade, que é uma simetria que ocorre em diferentes fatores de escala,
sendo responsável pelo comportamento multibanda das antenas. A segunda característica
notável dessas estruturas fractais é a sua propriedade de preenchimento do espaço, que é
responsável pelo aumento do perímetro das antenas e consequentemente pelo processo de
redução de suas dimensões. Na área de engenharia de micro‐ondas, Puente et al. (1998) e Cohen
et al. (1997) foram os pioneiros no estudo das antenas utilizando elementos fractais.
O fractal de Koch é obtida de acordo com a ideia de auto‐similaridade. Inicia‐se por uma linha
reta, em seguida adiciona‐se um triângulo equilátero sem base, com tamanho de 1/3 da linha
inicial, no nível 2, repete‐se o mesmo procedimento para cada segmento de reta originado
anteriormente, e assim sucessivamente nos níveis maiores, na Figura 1 é apresentado a curva do
fractal de Koch.

Figura 1 ‐ Vários níveis da curva de fractal de Koch
O algoritmo de construção do fractal Anti‐Floco de Neve de Koch, também conhecido como ilha
de Koch, também parte do mesmo princípio da curva de Koch, ou seja, a partir de um triângulo
equilátero de tamanho igual a 1/3 do segmento de reta inicial, e segue a mesma rotina, com a
diferença de que o Anti‐Floco de Neve de Koch cresce no sentido interno do triângulo, como
ilustrado na Figura 2.

Figura 2 ‐ Vários níveis do anti‐floco de neve de Koch (GOMES, 2007)
A geometria da antena bow‐tie proposta neste trabalho é mostrada na Figura 3, com suas
dimensões em milímetros. O substrato utilizado foi de fibra de vidro (FR4) com 1,5 mm de
espessura (h) e uma permissividade elétrica relativa (εr) igual a 4,4.

Figura 3 ‐ Geometria da antena bow‐tie (nível 0)
Os parâmetros, a e b, são obtidos pelas equações (1) e (2) (LU, 2008).

a

1,60

b

0,50

equação (1)

r

equação (2)

r

Em que, 0 é o comprimento de onda, εr é permissividade elétrica relativa. A Tabela 1 resume as
dimensões da antena.
Tabela 1 ‐ Dimensões da antena.
L
45 mm

W
35 mm

L1
2,2 mm

g
0,5 mm

W1
18 mm

h
1,5 mm

a
40,87 mm

b
23,4 mm

RESULTADOS NUMÉRICO DA ANTENA PROPOSTA

As dimensões físicas das antenas projetadas estão ilustradas na Figuras 3 e 4. Na Figura 3 é
apresentado uma ilustração de uma antena bow‐tie inicial (nível 0). Na Figura 4(a) tem‐se a
antena Bow‐tie de nível 1 do fractal, com triângulos equiláteros com os respectivos tamanhos em
milímetros (a1=7,48 mm; b1=7,8 mm e c1=7,3 mm). Por sua vez, a Figura 4(b) tem‐se a antena
Bow‐tie de nível 2, com as suas respectivas dimensões para os triângulos equiláteros (a2=2,5 mm;
b2=2,6 mm e c2=2,43 mm).
Os primeiros resultados obtidos foram simulados com o software comercial Ansoft HFSS 12, que
implementa o método dos elementos finitos (FEM)

(a)

(b)

Figura 4 ‐ Antena bow‐tie com fractal Anti‐Floco de Neve de Koch: (a) nível 1 (b) Nível 2

A Figura 5 apresenta os resultados obtidos para a perda de retorno em função da frequência para
as antenas de nível 0, 1 e 2, respectivamente, em que se observa múltiplas bandas de frequência
compreendidas na faixa entre 2,0 GHz e 8,0 GHz, ou seja, dentro da faixa de frequência de acesso
a banda larga sem fio, compreendida no intervalo entre 2,0 GHz e 11,0 GHz. Verifica‐se que após
a inserção do fractal ocorre uma redução da largura de banda em relação às estruturas
anteriores, além de apresentar o comportamento multibanda. As baixas perdas de retorno
obtidas (< ‐10 dB) para as antenas, garante uma boa eficiência de funcionamento e um bom
casamento de impedância para essas estruturas com ampla largura de banda (ver Tabela 2), onde
as três antenas apresentaram larguras de banda muito maior que a condição limite para
aplicações em sistemas de comunicação sem fio que é de 83,5 MHz.

Figura 5 ‐ Resultados de perda de retorno obtidos para as antenas bow‐tie de nível 0, 1 e 2
A Figura 6 mostra uma comparação entre os resultados simulados para o coeficiente de onda
estacionária (VSWR) para as antenas de níveis 0, 1 e 2 da antena bow‐tie analisada, em que se
obteve valores de 1,03 e 1,06 nas primeiras ressonâncias dos níveis 1 e 2, respectivamente,
abaixo de um valor de VSWR=2, que corresponde a uma perda de retorno de ‐10 dB.

Figura 6 ‐ Resultados do coeficiente de onda estacionária (VSWR)
A impedância de entrada simulada na carta de Smith para as antenas analisadas são mostrados
na Figuras 7 e 8 respectivamente, em que o valor de impedância obtido para a primeira

ressonância foi de 46,07 Ω para a antena Bow‐tie de nível 1 e de 44,30 Ω para a antena Bow‐tie
de nível 2, caracterizando um bom casamento de impedância para essas estruturas.

Figura 7 ‐ Impedância de entrada simulada para a antena Bow‐tie de nível 1

Figura 8 ‐ Impedância de entrada simulada para a antena Bow‐tie de nível 2

As Figuras 9, 10 e 11 mostram o diagrama de radiação 3D para a antenas analisadas. Os
diagramas obtido foram para as frequências de ressonância das antenas em 2,45 GHz (Bowtie
nível 0), 2,23 GHz (Bowtie nível 1) e 2,07 GHz (Bowtie nível 2). Os diagramas não apresentaram, a
priori, nenhuma deformação em seu formato, apresentando um máximo da concentração de
energia na região de campo distante (Região de Fraunhofer) com características omnidirecionais.
A Tabela 2 resume todos os resultados para as antenas Bow‐tie analisadas neste trabalho.

Figura 9 ‐ Diagrama de radiação 3D da antena Bow‐tie nível 0

Figura 10 ‐ Diagrama de radiação 3D da antena Bow‐tie nível 1

Figura 11 ‐ Diagrama de radiação 3D da antena Bow‐tie nível 2

Tabela 2 ‐ Resultados obtidos para as antenas de níveis 0, 1 e 2.
Níveis

Fr (GHz)

RL (dB)

BW (MHz)

BW (%)

VSWR

Nível 0

2,45

‐43,25

360

14,7

1,01

2,23

‐34,89

330

14,8

1,03

7,49

‐20,05

280

3,7

1,22

2,07

‐30,38

260

12,5

1,06

3,91

‐28,08

210

5,4

1,08

7,13

‐16,59

220

3

1,34

Nível 1

Nível 2

CONCLUSÃO

Neste trabalho é proposto um projeto de antenas bow‐tie com diferentes níveis do fractal anti‐
floco de neve de Koch. As antenas apresentaram baixas perdas de retorno, com ampla largura de
banda, o que as torna possíveis candidatas à aplicações em sistemas de comunicação sem fio na
faixa de acesso à banda larga sem fio (BWA), compreendida entre 2 – 11 GHz. A característica
multibanda dessa antena é um atrativo a aplicações em sistemas de comunicação sem fio. As
antenas apresentaram boa característica de radiação na frequência de 2,23 GHz (antena Bowtie
nível 1) e 2,07 GHz (antena Bowtie nível 2), com baixas perdas de retorno. A estrutura fractal
utilizada, proporcionou projetar uma antena com operação multibanda, apresentando três
frequência de ressonâncias na faixa compreendida entre 2,0 GHz a 7,5 GHz, com ampla largura
de banda, apresentando bons resultados para perda de retorno e VSWR, ficando abaixo do limite

máximo (que corresponde a um VSWR=2, com RL=‐10 dB), possibilitando o uso em comunicações
sem fio, que requerem uma largura de banda mínima de 83,5 MHz.
Para trabalhos futuros, pretende‐se construir esses dispositivos e comparar os resultados
experimentais com os resultados numéricos obtidos neste artigo, bem como investigar outras
geometrias de antenas Bowtie excitadas por outras técnicas.
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RESUMO
Neste trabalho é feita uma análise sobre o sistema de
energia elétrica, citando o caso específico do Sistema
Cantareira em São Paulo, utilizando‐se como questão
favorável a escassez de energia elétrica provocada pelo
baixo índice pluviométrico. São mostradas as variedades
de tecnologias de armazenamento de energia, com
ênfase na usina de hidroelétrica reversível, que minimiza
o problema da escassez de água, através de um
balanceamento das cargas de energia em seus
reservatórios. Pondera‐se sobre o número de pedidos
de licenciamento preliminares, interpostas à Federal

Energy Regulatory Commission nos Estados Unidos, que
é um indicativo de perspectivas futuras para estas
usinas. Utiliza‐se o conceito básico de hidráulica para
avaliar algumas características técnicas e determinar
numericamente a potencialidade energética deste tipo
de tecnologia, tanto na elevação de água, para ser
armazenada na forma de energia potencial, como na
geração de energia elétrica proveniente desta água
elevada. Finalmente é feito uma comparação dos dados
obtidos e avalia‐se a contribuição que uma usina
hidroelétrica de bombeamento pode oferecer.

PALAVRAS‐CHAVE: Armazenamento de Energia, Usina Hidroelétrica Reversível, Geração de Energia Elétrica,
Bombeamento de Água.

PUMPED HYDROELECTRIC STORAGE: SOLUTION TO LOW PLUVIOMETRIC INDEX
ABSTRACT
In this paper is made an analysis about the electric
power system, citing the specific case of Cantareira
System in São Paulo, using the power scarcity caused by
low rainfall as a favorable issue. Varieties of energy
storage technologies are shown, with emphasis on
reversible hydroelectric station, which minimizes the
problem of water scarcity through a balancing power
loads in their reservoirs. The number of requests for
preliminary licensing is weighted, interposed to the
Federal Energy Regulatory Commission in the United

States, which is indicative of future prospects for these
Hydroelectric Stations. The basic concept of hydraulic is
used to evaluate some technical features and determine
numerically the energy potential of this kind of
technology, both the elevation of water to be stored as
potential energy, as in the generation of electric energy
from this high water point. Finally, a comparison is made
of the data obtained and assesses the contribution that
a hydroelectric pumping can offer.

KEY‐WORDS: Energy Storage, Reversible Hydroelectric Power Station, Electric Power Generation, Water Pumping.

INTRODUÇÃO
Em um sistema de energia elétrica é essencial haver a garantia de que a geração corresponda à
demanda em tempo real, entretanto a eletricidade não é comercializada em prateleira, ela deve
ser gerada quando houver necessidade.
A demanda de energia elétrica é flutuante, ela muda continuamente, há os períodos de baixa
demanda, que ocorrem predominantemente à noite, e os períodos de pico de demanda, durante
o dia. Aliado a isso, há também os períodos de baixo índice pluviométrico, pouca chuva, que
reduz consideravelmente as reservas hídricas e consequentemente a geração em hidroelétricas
convencionais.
Como exemplo, podem ser citadas as reduções contínuas no nível acumulado de água do Sistema
Cantareira que abastece a população da Grande São Paulo, e que em 14 de maio de 2014 atingiu
8,4%, segundo medição efetuada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp). Nas duas primeiras semanas deste mês de maio, o reservatório perdeu 2,1 % de sua
capacidade, pois choveu apenas 0,6 mm na região e a pluviometria acumulada foi de 0,7mm. A
tabela 1 mostra o índice de armazenamento e de pluviometria de algumas das represas que
abastecem a Região Metropolitana de São Paulo.
Tabela 1 – Índice de armazenamento e de pluviometria de represas que abastecem a
Região Metropolitana de São Paulo, em 14 de maio de 2014.
Sistema
Cantareira
Alto do Tietê
Alto Cotia
Guarapiranga

Volume
armazenado
(%)

Pluviometria
do dia (mm)

Pluviometria
acumulada no
mês (mm)

Média
histórica do
mês (mm)

08,4
33,2
47,0
74,7

0,1
0,0
0,2
0,0

0,7
2,0
5,2
0,6

83,2
78,3
68,0
60,5

Fonte – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP, 2014).
A escassez de energia elétrica provocada por baixo índice pluviométrico é uma forte razão que
aponta para investimentos em armazenamento de eletricidade. Há uma ampla variedade de
tecnologias de armazenamento de energia elétrica em uso nos dias de hoje, geralmente, estas
tecnologias podem ser divididas em armazenamento direto ou em armazenamento indireto. No
caso do direto a eletricidade é armazenada sob a forma de campo elétrico ou magnético, que
utilizam respectivamente capacitores ou indutores. Já no caso do indireto a eletricidade é
armazenada sob a forma de energia mecânica ou energia química, como mostra a figura 1.

Figura 1 – Sistemas de armazenamento de energia elétrica. (Fonte: EEC, 2012, p. 12).
A hidroelétrica de bombeamento, também conhecida como usina hidroelétrica reversível,
proporciona armazenamento de energia em grande escala. Trata‐se de uma tecnologia conhecida
em todo o mundo e que demanda dois reservatórios de água, um inferior e outro superior que
por sua vez pode ser a própria barragem. É um tipo de solução que visa o armazenamento e o
balanceamento da carga de energia, sob a forma de energia potencial gravitacional da água. Ela
minimiza o problema de escassez de água no reservatório superior, através do bombeamento da
água contida no reservatório inferior.
A principal vantagem desta tecnologia é que ela está prontamente disponível. Ela usa a energia
da água, uma fonte renovável de energia altamente concentrada. Esta tecnologia é atualmente a
mais utilizada para aplicações de alta potência (algumas dezenas de GWh ou centenas de MW)
(HIBRAHIM; ILINC; PERRON, 2008).
Na prática, seu funcionamento não difere muito das centrais hidroelétricas convencionais e a
energia necessária ao bombeamento é de 20 a 25% superior a energia utilizada para turbinar a
mesma quantidade de água (GRISI at al., 2009).
Este sistema pode ser do tipo ternário, uma combinação de turbina e bomba, duas máquinas
hidráulicas distintas, para a geração e para o bombeamento, conectadas a um único motor‐
gerador, ou pode utilizar turbinas‐bombas reversíveis, de grande porte, que opera nos dois
sentidos, tanto na função de turbina, para geração de energia elétrica, como na função de
bomba, quando operada no sentido contrário. Estas turbinas‐bombas podem ser encontradas
com capacidades que variam de 10 MW até 500MW e possibilitam o uso de velocidade variável.
É certo que existam determinadas perdas inerentes ao processo de bombeamento, que ocorrem
através do contingente de energia demandado pelas próprias bombas, atrelados aos seus
respectivos rendimentos de 65 a 80% (HIBRAHIM; ILINC; PERRON, 2008), como também pelo
percentual de evaporação, desta água recalcada, que por ventura venha a ocorrer. Contudo,

existem vantagens significativas na receita a partir da consideração de que a geração e a venda
desta eletricidade, complementar, ocorra durante os períodos de pico de demanda, exatamente
quando os preços da eletricidade são mais elevados.
Existem indicativos da consolidação deste sistema, a exemplo dos pedidos de licenciamento que
ocorre nos Estados Unidos, pois de acordo com NHA (2014, p. 27):
Nestes últimos, anos tem havido, nos USA, um aumento significativo no número de
pedidos de licenciamento preliminares interpostas à FERC para projetos de
armazenamento por bombeamento. Enquanto que uma licença prévia não autoriza a
construção, ela é um forte indício do interesse no desenvolvimento de novos projetos. A
partir de janeiro de 2012, a FERC concedeu aplicações preliminares de licenças para mais
de 34.000 MW de novos projetos em 22 estados dos USA, com mais de 66% das novas
autorizações para projetos de loop fechado, onde ambos os reservatórios são artificiais e
não há vias naturais entre eles.

A figura 2 mostra o aumento nos últimos pedidos de autorização de projeto interpostos à FERC,
com destaque para os pedidos para projetos de loop fechado.

Figura 2 – Número de pedidos de licenciamento preliminares de armazenamento por
bombeamento interpostas à FERC. (Fonte: FERC Staff, 2014).
Segundo Yang e Jackson (2011), em 2009 já havia uma capacidade total de 127 GW, proveniente
de estações hidroelétricas de bombeamento, operando em todo o mundo. Sendo que o Japão
despontava com a maior capacidade, 25.183 MW.
Esta é uma solução de futuro, já que em um sistema elétrico, a tecnologia de maior
armazenamento em massa é a represa. Nela é possível a conservação de um grande volume de
água com elevada potencialidade energética. É um tipo de armazenamento que tem consigo a
vantagem da geração de energia de forma modulada, de acordo com a demanda de carga.

MATERIAIS E MÉTODOS
Através da utilização de conceitos básicos de hidráulica, envolvendo mecânica dos fluidos, e a
utilização de planilhas de cálculo, foram demonstrados os resultados obtidos com relação à
pesquisa sobre a demanda energética, na etapa de bombeamento, e a produção de energia
elétrica, na etapa de geração, relacionadas a uma central hidroelétrica de bombeamento de
referência. A simples comparação destas duas variáveis, buscadas, permite uma avaliação
concreta do desempenho energético deste tipo de tecnologia, possibilitando o entendimento
sobre sua viabilidade e suas limitações básicas.
Os cálculos efetuados levam em conta pesquisa sobre referências reais, a partir de dados
bibliográficos, e tem como objetivo demonstrar que o armazenamento de energia, executado por
hidroelétricas de bombeamento, pode ser uma solução para baixo índice pluviométrico de uma
determinada região, contribuindo para a segurança do fornecimento de energia elétrica.
Alguns autores e instituições governamentais têm efetuados estudos que contribuem para um
melhor entendimento desta tecnologia e também incentiva a criação de políticas favoráveis à
implantação de hidroelétricas de bombeamento.
Hibrahim, Ilinca e Perron (2008), diz que o armazenamento é um elemento chave para o
crescimento das energias renováveis e que a capacidade de uma hidroelétrica de bombeamento
depende de dois parâmetros: a altura da queda d'água e o volume de água. Segundo ele, uma
massa de 1 tonelada caindo 100m de altura gera 0.272kWh.
Allen (1997) e, Yang e Jackson (2011) dizem que devido à geração da energia nuclear não poder
ser regulada, incrementando e decrementando a produção, para atender rapidamente às
demandas flutuantes, o armazenamento por bombeamento é entendido como complemento
importante para fornecer energia em horários de pico de demanda.
AWEA (2014), afirma que operadores de rede usam esses mesmos recursos flexíveis, que existem
em uma hidroelétrica de bombeamento, para acomodar qualquer variabilidade introduzida pela
energia do vento.
Teixeira (2012), diz que quando a hidroelétrica de bombeamento realiza bombeamento o seu
rendimento é de 80%, por outro lado, quando esta opera em modo de geração apresenta um
rendimento de 90%. Através dos rendimentos de bombeamento e geração é possível determinar
o rendimento do ciclo que apresenta o valor de: 0,8 ∙ 0,9 = 0,72.
 Demanda de Energia para bombeamento de água
A potência hidráulica útil PHD (m), necessária para a elevação de água ao reservatório superior,
pode ser calculada pelo produto da altura manométrica HMN (m), com o volume de água
bombeado V (m3) e com o peso específico ɤ (N/m3), dividido pelo tempo gasto no bombeamento
t (s), equação 1.

equação (1)

Tanto a potência elétrica PEL (MW) como a energia elétrica absorvida da rede EE1 (MWh), podem
ser calculadas levando em conta o rendimento da bomba ƞB e o rendimento do motor ƞM,
equações 2 e 3.

equação (2)

equação (3)
A altura manométrica é composta por duas parcelas: a altura geométrica HGE e a perda de carga
no sistema, que por sua vez pode ser dividida em carga distribuída hD e carga localizada hL, como
mostra a equação 4.
equação (4)
A perda de carga distribuída hD ocorre devido ao atrito da água com a superfície interna da
parede da tubulação e a turbulência no escoamento da água. Existe uma grande quantidade de
fórmulas para determinar as perdas de carga distribuída, contudo as duas mais utilizadas são: a
fórmula de Hazen‐Williams e a fórmula de Darcy‐Weisbach.
A fórmula de Hazen‐Williams é empírica, sua expressão é mostrada na equação 5, onde: L (m) é o
comprimento da canalização, D (m) é o diâmetro dela, Q (m3/s) é a vazão de água e C, é uma
constante que procura representar o estado de conservação das paredes internas da tubulação.

equação (5)
Alguns valores da constante C, que representam numericamente as características da tubulação,
estão sendo mostrados na tabela 2 a seguir.
Tabela 2 – Valores de “C” por tipo de tubo, idade e qualidade de água.
Tipo de tubo
Ferro fundido novo cimentado
Água moderadamente agressiva – 30 anos
Água moderadamente agressiva – 60 anos
Condições severas – 30 anos
Condições severas – 60 anos
Aço galvanizado novo
PVC novo

25mm

75mm

150mm

300mm

‐
‐
‐
‐
‐
120
134

129
83
69
41
30
129
142

133
90
79
50
39
133
145

138
97
85
58
48
‐
147

Fonte – Centrais Elétricas Brasileiras (ELETROBRÁS, 2005)

A fórmula de Darcy‐Weisbach, equação 6, é mais racional e amplamente utilizada nos cálculos de
perdas distribuídas em tubulação, leva em conta: o comprimento do tubo L (m), a velocidade da
água no interior do tubo v (m/s), o diâmetro interno do tubo D (m), a gravidade g (m/s2) e, o fator
de atrito ”f” que é um valor adimensional.
equação (6)
Já a perda de carga localizada hL, é a parcela de perdas de carga contida nos acessórios da
tubulação como: válvulas, conexões, derivações e outros. Sua expressão é dada na equação 7,
onde v (m/s) é a velocidade média da água, g (m/s2) é a gravidade, e k é um coeficiente,
determinado de forma empírica, para cada tipo de ponto singular.
equação (7)
Considerando que a altura geométrica é composta pela altura de recalque HGER e pela altura de
sucção HGES, assim como as perdas de carga compostas por perdas distribuídas de recalque hDR e
sucção hDS, e perdas de carga localizadas de recalque hLR e sucção hLS, é possível determinar a
altura manométrica através da equação 8.
equação (8)
 Geração de Energia proveniente da água bombeada
A energia elétrica EE2 (MWh), gerada com a energia potencial disponível no reservatório superior
sob a forma de corpo d’água, pode ser calculada utilizando‐se a densidade da água ρ (kg/m3), a
aceleração da gravidade g (m/s2), a altura geométrica HGE (m), o volume de água turbinado V (m3)
e a eficiência de geração média µ adimensional, como mostra a equação 9. Para tal eficiência de
geração, são tomados como referência dados do Institute for Energy and Transport (EC, 2013, p.
40) e dados de Encina (ENCINA, 2002, p. 07).
equação (9)
Neste trabalho, considera‐se um modelo de hidroelétrica reversível, tomando como referência a
metade da capacidade de geração da usina hidroelétrica convencional de Pedra do Cavalo,
situada na Bahia, 12o35’4’’S 38o59’51’’W, com volume de acumulação normal de 2,8km3 de água,
vazão regularizada de 76,0m3/s e altura máxima de operação de 120,0m.
Na simulação, são considerados: HGE = 120,0m; HMN = 129,6m; V = 684000m3; Q = 38,0m3/s; ƞB =
0,85; ƞM = 0,95; µ = 0,90. Levando em conta as CNTP e que não se trata de uma água pura,
considera‐se a massa específica da água ρ = 1019,0kg/m3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como se leva em conta variáveis práticas de correção, coerentes com um determinado cenário
de operação, os valores obtidos, como demonstrado na tabela 3, faz referencia a uma situação
real. Contudo, estas variáveis dependem de diversos fatores como: temperatura; alterações na
curva do sistema; ponto de trabalho, tanto da bomba como da turbina, com relação à curva do
sistema; acoplamentos; condições físicas do motor e do gerador. Assim, na prática, os resultados
podem sofrer desvios de acordo com as condições operacionais.
Tabela 3 – Resultados obtidos com bombeamento e turbinagem de 684.000 m3 de água.
Demanda de energia no
bombeamento (MWh)

Energia acumulada como
corpo d’água (MWh)

Energia elétrica
gerada (MWh)

304,73

227,84

205,06

Este cenário energético demonstra que na etapa de bombeamento de água, quando se converte
a energia elétrica em energia potencial, armazenada como corpo d’água, há uma redução de
25,23% no quantitativo energético. Por conseguinte, na etapa de geração, quando se converte de
volta para eletricidade, há uma redução de 10,0% no quantitativo energético.
Considerando o ciclo completo, composto pelas duas etapas, bombeamento e geração, a usina
hidroelétrica de bombeamento acumula uma redução de 32,71%, apontando para um
rendimento global de 0,67.
Uma hidroelétrica deste tipo tem a vantagem de possuir um armazenamento energético massivo
e consistente, com maior aproveitamento dos recursos energéticos da água. Para tanto,
necessita de água para bombeamento e de condições topográficas favoráveis na região. O
reservatório inferior deve estar sempre abastecido, principalmente nos períodos de escassez de
água. Assim, nestes períodos, deve haver a preocupação em não verter a água deste reservatório
inferior, mantê‐la como reserva hídrica, pois, sempre que necessário, ela estará iniciando um
novo ciclo, sendo recalcada ao reservatório superior em períodos favoráveis, fora do pico de
demanda da energia elétrica.
A inserção de hidroelétrica de bombeamento, em rede que já possui percentual de energia
eólica, tem reciprocidade de vantagens, pois, se por um lado a hidroelétrica absorve variações da
geração flutuante, proveniente da energia eólica, por outro lado a energia eólica atende a
demanda de energia elétrica na etapa de bombeamento da hidroelétrica, quando em períodos
de escassez de eletricidade.
CONCLUSÃO
O rendimento global de 0,67, tendo em conta as etapas de bombeamento e de geração, de uma
hidroelétrica de bombeamento, não pode ser considerado um valor tão baixo frente aos
benefícios que esta usina pode vir a proporcionar à rede elétrica, principalmente na redução da
vulnerabilidade energética. O que é fundamental para um país.
Atualmente é de consenso, em todo o mundo, que as fontes flexíveis, já presentes na rede

elétrica, como são as hidroelétricas convencionais e as termoelétricas de gás natural, são
suficientes para acomodar qualquer variabilidade introduzida tanto pelos parques eólicos como
pela demanda flutuante do consumo. Entretanto, a grande contribuição que as usinas
hidroelétricas de bombeamento inserem a rede elétrica é a continuidade do fornecimento de
energia elétrica quando em períodos de baixo índice pluviométrico ou escassez de chuvas,
através de ciclos de utilização da reserva hídrica acumulada no reservatório inferior e do possível
emprego de energia eólica, na integração com a hidroelétrica.
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RESUMO
O ensino da ciência química está relacionado a
experiências visuais, dificultando o seu aprendizado por
um aluno com deficiência visual. O avanço tecnológico
pode contribuir grandemente para a inclusão, no
ambiente acadêmico, das pessoas com esse tipo de
deficiência. Neste trabalho é proposto um sistema
automático para auxiliar os alunos deficientes visuais do
curso de Química do IFPB em aulas práticas, onde surge

a necessidade de detectar a cor resultante de uma
reação para então determinar o produto da reação. O
sistema utiliza uma webcam e técnicas de
processamento digital de imagens para a detecção das
cores. Ao final do processamento um som é emitido
informando o resultado encontrado. O processamento
de imagens é uma opção para alinhar o baixo custo à
eficácia no que diz respeito à detecção de cores.

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão, ensino de química, processamento digital de imagens, detecção de cores.

IMAGE DIGITAL PROCESSING APPLIED TO AID VISUALLY IMPAIRED IN CHEMISTRY LEARNING

ABSTRACT
The chemical science teaching is related to visual
experiences, making their learning difficult for students
with visual impairments. Technological advances can
contribute greatly to the inclusion of people with this
type of disability in the academic environment. This
paper proposes an automatic system to assist the
visually impaired students of chemistry practical classes
of the IFPB, where arises the need to detect the

resulting color from a reaction to determine their
product. The system uses a webcam and techniques of
image digital processing for colors detection. At the end
of processing a sound is emitted informing the results
found. The image processing is an option to align the
cost effectiveness with respect to detection of colors.

KEY-WORDS: Inclusion, chemical teaching, image digital processing, color detection.

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS APLICADO PARA O AUXÍLIO DE DEFICIENTES VISUAIS
NO APRENDIZADO DE QUÍMICA

INTRODUÇÃO
A educação especial, modalidade ofertada preferencialmente na rede regular de ensino
para educandos portadores de necessidades especiais, consta na LDB desde 1996, definindo
como dever, principalmente do Estado e em caráter secundário da escola, disponibilizar os
recursos necessários para que os alunos com qualquer tipo de deficiência tenham acesso ao
conhecimento, assegurando aos educandos currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e
organização específicos que atendam suas necessidades (BRASIL, 1996).
Conforme consta na declaração universal dos direitos humanos (BRASIL, 2000) todo ser
humano, independente de cor, raça, ou qualquer outra característica tem direito a educação
pública e de qualidade em qualquer nível de ensino. Segundo Castanho (2005, apud NUNES,
2010) o ensino superior constitui um desses níveis, tendo como função principal, a produção do
conhecimento científico e como tal, deve romper as barreiras da exclusão, vivenciando práticas
inclusivas e proporcionando meios para que os profissionais da educação estejam aptos a tratar
com os alunos que apresentem alguma necessidade, devendo constar no planejamento
institucional ações que possibilitem a acessibilidade desse público aos diferentes níveis de
conhecimento. Porém segundo o mesmo autor ainda existe um preconceito da comunidade
acadêmica devido ao estereótipo formado pela sociedade, descriminando o portador de tais
necessidades e gerando uma dificuldade de aceitação tanto familiar quanto social.
A exclusão, no meio acadêmico decorre, em sua maior parte, da dificuldade enfrentada
pelos educadores de por em prática o que foi disposto na mesma Lei devido a alguns fatores
sendo eles, o despreparo para lhe dar com esses alunos, a falta de recursos adaptados para os
educandos, dentre outros, havendo a necessidade segundo Cerqueira e Ferreira (1996, apud
NUNES, 2010) de docentes preparados especificamente para a educação especial.
Apesar do despreparo de educadores de várias áreas, o ensino de ciências, mais
especificamente a química tem em parte padecido devido à falta de recursos, visto que essa
ciência como outras, a exemplo da biologia, física e demais, estão relacionadas a experiências
visuais, dificultando a aprendizagem do aluno com essa debilidade. No entanto, esse educando
não deve ser isolado do conhecimento científico, mas se a experimentação é parte indispensável
e integrante do ensino cabe ao professor elaborar métodos que possibilitem a inter-relação entre
teoria e prática indispensável, atualmente, ao processo de ensino aprendizado da ciência,
destacando a química. (SALVADEGO E LABURÚ, 2009, apud NUNES etal, 2010)
A química, por ser uma ciência em sua totalidade visual, necessita para o seu ensino, de
vários recursos que agucem a percepção do aluno e o incluam nas aulas. Dois exemplos merecem
destaque nos níveis de ensino regular e superior, a percepção das cores em reações ácido base e
de complexação, pois em ambos os casos a mudança de coloração é utilizada para determinar o
produto da reação. No primeiro caso destaca-se o uso de indicadores ácido base, que indicam a

característica do produto, diferenciando ácidos e bases de acordo com a coloração resultante
após adição do indicador. No segundo exemplo, a reação de complexação também é evidenciada
devido à mudança de coloração, pois a formação de um complexo resulta na mudança de
coloração do meio.
Através da análise dos exemplos citados, percebe-se a necessidade do desenvolvimento
de ferramentas que possibilitem a inclusão do aluno com deficiência visual no ensino da ciência
química, permitindo que ele perceba as mudanças de coloração e possa compreender melhor os
acontecimentos decorrentes desses fenômenos. Buscando uma solução para essa problemática,
vivenciada por professores e alunos do curso de Química do IFPB (Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba), é proposto neste trabalho um sistema automático para auxiliar
os alunos deficientes visuais na aula prática intitulada “Influência dos ligantes na cor dos
complexos”. O objetivo é possibilitar ao aluno a percepção das cores, tornado a aula inclusiva e
facilitando o processo de ensino aprendizagem.
O sistema apresentado utiliza uma webcam para captar a imagem final da reação química
e técnicas de processamento digital de imagens para detectar a cor resultante dessa reação,
sendo emitido um som informando o resultado encontrado. O processamento de imagens é uma
opção para alinhar o baixo custo à eficácia no que diz respeito à detecção de cores.
METODOLOGIA
Neste trabalho, a detecção de cor é feita através do processamento digital de imagens.
Para tanto, optou-se pela utilização do ambiente de programação Matlab, que possui diversas e
poderosas ferramentas para manipulação de imagens. O trabalho foi realizado em cinco etapas,
sendo elas: aquisição da imagem, limiarização, rastreamento e contorno da imagem, detecção do
ponto central e região de interesse (ROI) e detecção da cor da imagem.
A solução química que precisa ter a cor detectada é preparada em um béquer. Para a
captura desta imagem é utilizada uma câmera de vídeo tipo webcam, largamente utilizada. Sua
escolha é devido ao seu de fácil acesso, instalação e baixo custo.
A câmera é posicionada na direção horizontal a uma distância de 12 cm acima do béquer,
de forma a obter uma visão superior do mesmo, como ilustrado na Figura 1. O objetivo é focar
bem as bordas do béquer e a solução nele contida, evitando uma possível reflexão do vidro, o
que ocorreria caso a câmera estivesse posicionada na lateral do béquer. Para facilitar a
visualização da cor, verificou-se a necessidade de colocar um papel branco abaixo do béquer para
ser o fundo da imagem, melhorando assim, a captação da cor do liquido pela webcam. Não foi
utilizado nenhum sistema de iluminação especial, apenas a iluminação ambiente.
Após a aquisição da imagem, é feito o processo de limiarização, que consiste em binarizar
a imagem, sendo possível separar visualmente o béquer, que é a região de interesse do fundo da
imagem. O primeiro passo é transformar a imagem adquirida na etapa anterior, uma imagem
colorida representada pelo espaço RGB, em uma imagem em tons de cinza, mostrada na Figura 2
(a). Para isto, empregou-se a função rgb2gray do Matlab.

Figura 1 – Exemplo de imagem capturada.

Com a imagem em tons de cinza é feita a binarização, usando a função im2bw, vista na
Figura 2(b). O limiar usado nesta função é adquirido com o cálculo do limiar global da imagem
através da função graythresh. Esta função utiliza o Método de Otsu (GONZALEZ e WOODS, 2010)
que é o algoritmo padrão do Matlab. Tal método foi escolhido por ser um método simples que
viabiliza a separabilidade das classes (objeto e fundo da imagem) e por ser considerado ótimo.

(a)

(b)

Figura 21 – Imagem em: (a) nivel de cinza e (b) preto-e-branco

A etapa seguinte consiste no rastreamento dos contornos presentes na imagem
binarizada, ou seja, na identificação do béquer através do seu contorno. No Matlab, a função
bwlabel é responsável por identificar as regiões conectadas na imagem binária. Ela retorna uma
matriz L, do mesmo tamanho da matriz representativa da imagem, contendo números
identificadores para cada região conectada na imagem. Os pixels da matriz rotulados como sendo
0 são interpretados como o fundo da imagem. Os pixels rotulados como 1 compõem o primeiro
objeto, os pixels rotulados como 2 compõem o segundo objeto, e assim por diante. Tanto o
béquer quanto um possível defeito na imagem aparecem como regiões conectadas. Para corrigir
esse problema, é calculado o complemento da imagem, antes da aplicar a função bwlabel. Ele é
obtido através da função imcomplement, onde o preto torna-se branco e branco torna-se preto,
tornando o fundo da imagem preto e os objetos brancos, sendo agora compatível com a
rotulação dos pixels dada pelo Matlab.
Com todas as regiões da imagem detectadas, é possível identificar a região que

representa o béquer e selecionar uma área em seu interior, através do ponto central, para ser
essa área a região de interesse, de onde será identificada a cor da amostra.
A função regionprops mede um conjunto de propriedades para cada região
identificada na imagem binarizada. Neste trabalho foram utilizadas duas propriedades: área e
centro. Através da propriedade área, é identificada a maior região, que é o objeto de interesse.
Após esta identificação, é localizado o centro desta região, com a propriedade centro.
Com a localização do centro é obtida a sua posição (linha, coluna) na matriz
representativa da imagem. Esta posição por sua vez, é identificada não mais nesta imagem
binarizada, e sim na imagem original, e nela é delimitada uma área ao redor do centro para ser a
amostra da reação química. A Figura 3 ilustra a amostra de interesse para detecção da cor.

Figura 32 – Amostra da imagem

A imagem adquirida pela câmera webcam é representada no espaço de cores RGB. No
entanto, a classificação da cor da amostra é feita através do espaço HSV (Hue, Saturation, Value –
matiz, saturação, valor), sendo possível nesta representação separar as cores mais facilmente. A
matiz é relacionada à cor em si e deﬁne a cor dominante de uma área. A
saturação mede
a pureza da cor da área. O valor, intensidade ou brilho é relacionado à luminância da cor e
diferencia o claro do escuro em cada cor do matiz. A função rgb2hsv converte um mapa de cores
RGB para um mapa de cores HSV. A imagem resultante possui 3 camadas com elementos entre 0
e 1 representando os valores de H, S e V. Posteriormente é feita uma média dos valores de cada
matriz, resultando em apenas um número representando cada matriz da imagem.
De acordo com o cone HSV (GONZALEZ e WOODS, 2010) e através de amostras coletadas
é delimitada uma faixa de valores de H para cada cor, assim o programa faz a leitura do valor de
H da amostra em teste e classifica a cor na faixa correspondente ao valor lido. Após esse teste é
possível também fazer outra filtragem classificando a amostra de acordo com o valor de S. Ao
final da classificação o programa emite o som de uma gravação com o nome da cor dada aquele
valor de H e S.
RESULTADOS
Para o experimento químico, de acordo com as substâncias utilizadas, é possível obter 12
cores diferentes. Dentre elas 4 tons de amarelo, 5 tons de azul, vermelho, vinho e rosa.

Foram coletadas imagens referentes às 12 reações. Através destas amostras foram
analisados os valores de H, S e V e então delimitada a faixa para cada cor. As imagens capturadas
para o teste são mostradas na Figura 4.
AMOSTRA 1

ROI

AMOSTRA 2

COR 1

COR 7

COR 2

COR 8

COR 3

COR 9

COR 4

COR 10

COR 5

COR 11

COR 6

COR 12

ROI

Figura 4 – Amostras das reações de suas respectivas ROI

Para os testes e a delimitação da faixa de valores das cores foram coletas duas imagens
referente a cada cor e então, analisados seus valores de H, S e V. Sendo especificados esses
valores e a faixa delimitadora de cada cor na Tabela 1.

Tabela 1 - Valores de H, S e V e a faixa delimitadora de cada cor.
Cor

1

Nome

H

S

V

Faixa de H

Vermelho 0,0203 0,703 0,6745 0,018 – 0,025

Faixa de S

----

2

Vinho

0,0168 0,3881 0,5059

0 – 0,018

----

3

Rosa

0,8840 0,9667 0,5294

0,8 – 0,95

---0,4 – 0,5

4 Amarelo 1 0,1478 0,4862 0,6882
5 Amarelo 2 0,1057 0,5868 0,5922
6 Amarelo 3 0,1268 0,7192 0,5725

0,10 – 0,15

Azul1

0,5167 0,1034 0,7137

9

Azul 2

0,5343 0,3506 0,7608

10

Azul 3

0,5422 0,5015 0,6000

11

Azul 4

0,5561 0,5872 0,6706

12

Azul 5

0,5938 0,5145 0,7255

0,65 – 0,75
0,75 – 0,85

7 Amarelo 4 0,1208 0,7938 0,5843
8

0,5 – 0,65

0 – 0,15
0,4 – 0,57

0,3 – 0,45
0,45 – 0,57
0,57 – 0,75

0,57 – 0,65

----

Fonte – Própria.

Para interpretação do cone HSV, o valor de H varia de 0° a 360°, no entanto, no Matlab,
esse valor é normalizado e representado no intervalo de [0,1], como na Tabela 3. A cor vermelha
tem sua faixa de valores possíveis de H delimitada entre aproximadamente 6° a 9° do cone HSV.
Já a cor vinho, varia de 0° a 9° e a rosa de 288° a 342°. Para esses três casos foi necessário apenas
analisar o valor de H para separar a faixa correspondente de cada cor.
Para as cores 4,5,6 e 7, através da faixa de valores de H variando entre 36° e 54° é possível
classificá-las como tons de amarelo. Sendo necessário também analisar os valores de S para
identificar cada nuance do amarelo. Apesar de apresentarem tons muito próximos foi possível
separá-los e identifica-los através de uma faixa estreita de valores de S, de maneira satisfatória.
As cores 8 a 12, que correspondem aos tons de azul, foram separadas através dos valores
de H e S. As cores 11 e 12 apresentaram valores de S muito próximos, porém na cor 12 o valor de
H foi um pouco diferenciado das demais cores, por esse motivo foram escolhidas duas faixas para
cor azul. Uma faixa variando entre aproximadamente 205° a 234° correspondendo a cor 12 e
outra faixa variando entre 144° a 205° para as cores 8, 9, 10 e 11, sendo necessário para essas
cores, analisar os valores de S para separá-las.

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos indicam que, com a utilização de um sistema de aquisição de
imagens de baixo custo, composto por uma câmera digital simples, de baixa resolução e um
computador com um programa desenvolvido no ambiente Matlab, é possível desenvolver um
sistema identificador de cores para auxiliar o deficiente visual no aprendizado de química visando
ampliar as habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover
vida independente e inclusão a essas pessoas.
A segmentação da imagem para selecionar a ROI e a conversão da amostra do espaço de
cores RGB para o espaço HSV foi de fundamental importância para selecionar a faixa corresponde
a cada cor, principalmente para as amostras que apresentam o mesmo valor de matiz, podendo
ser diferenciadas através do valor da saturação.
Estudos posteriores podem ser conduzidos no sentido de avaliar a necessidade de uma
iluminação específica na etapa de aquisição da imagem para melhorar a captação dos dados e
consequentemente facilitar a determinação da faixa de valores das cores. Principalmente nas
amostras de tons azul, onde foram detectados valores muito próximos de saturação dificultando
a separação das cores.
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RESUMO
Este trabalho avalia o desempenho de um sistema
contolador de nível utilizando a lógica nebulosa (lógica
Fuzzy). Sistema este desenvolvido para aulas de
laboratório, o nível da água do tanque é medido a partir
de um resistor variável acoplado a uma bóia. Uma placa
Arduino realiza a leitura do sinal de nível e aciona uma
bomba acoplada a um motor de corrente contínua, para
enchimento do tanque. O programa de controle foi
desenvolvido em Labview e possibilita a comunicação do

computador com o Arduino, fornecimento do sinal de
controle e o registro gráfico do nível. Os resultados
mostram o controle do nível do tanque e demonstram a
viabilidade e bom funcionamento do controlador fuzzy.

PALAVRAS‐CHAVE: Controle de nível, Lógica Nebulosa,

DEVELOPMENT OF A LEVEL CONTROL SYSTEM USING FUZZY LOGIC
ABSTRACT
This work shows de development of a didactic
water level control system using fuzzy logic. A
supervisory program was developed in order to
communicate the microcomputer with an Arduino
board, read the level by a variable resistor, generates
the control signal for a small DC pump. The fuzzy logic

KEY‐WORDS: fuzzy logic, level control,

controller used the Error and Erro Variation as inputs
and the PWM (pulse width modulation) as output. The
results demonstrates that the fuzzy system adjusted the
level to the set point with good performance.

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA CONTROLE DE NÍVEL USANDO LÓGICA NEBULOSA
INTRODUÇÃO
O controle de nível de tanques é uma atividade bastante frequente na indústria de um
modo geral. As estratégias de controle variam de acordo com as necessidades do processo e são
fortemente influenciadas pela geometria dos reservatórios, suas taxas de enchimento,
esvaziamento e precisão necessária no controle do nível. Entre os métodos de controle de nível
geralmente empregados estão o Liga‐Desliga e o PID (Proporcional Integral Derivativo). O
primeiro controlador (Liga‐Desliga) consegue apenas evitar que o tanque esvazie por completo.
Já que o nível varia em torno do set point dentro dos limites de histerese (superior e inferior). O
segundo é amplamente empregado na indústria e funciona bem quando se deseja o controle
preciso do nível em um sistema linear.
O controlador fuzzy, é baseado numa lógica em que as variáveis são expressas em termos
linguísticos. Este tipo de lógica, proposta por Zadeh na década de 60, expressa as variáveis
considerando suas possíveis ambiguidades, de forma semelhante ao raciocínio humano
empregado no dia a dia. Transpondo para o universo do controle de processos, a variável nível
pode ser expressa em subconjuntos do tipo: muito cheio; médio cheio; pouco cheio, ou quase
vazio Harris (2000). Uma determinada leitura de nível pode pertencer a mais de um subconjunto
com diferentes graus de pertinência. As pertinências são expressas numa faixa de 0 a 1 e as
regras que as determinam são criadas a partir da experiência do operador. Desta forma uma
leitura de 50% de nível pode pertencer aos subconjuntos cheio, médio cheio e pouco cheio com
pertinências 0.5, 1 e 0.5 respectivamente Simões (2007). Esta maneira de tratar uma variável,
não obedece a nenhuma função matemática, como no controle PID, mas pode lidar melhor com
sistemas não lineares.
O controle nebuloso é feito em três etapas: fuzzy ficação, inferência e de fuzzy ficação. Na
fuzzy ficação o valor da variável é transformado em valores fuzzy Lee (1990). No processo de
inferência regras do tipo se – então são criadas de modo a combinar diferentes leituras das
variáveis de entrada. Na de fuzzy ficação é aplicado algum método para que a composição das
diferentes leituras seja traduzida num único valor, como mostrado na Figura 1.

Figura 1. Estrutura de um controlador Fuzzy Passino (1998).
MATERIAIS E MÉTODOS
O arranjo experimental utilizou um microcomputador, um Arduino, uma placa de
potência e um potenciômetro como sensor. O programa de controle foi desenvolvido em
ambiente computacional Labview® com o objetivo de fornecer leituras da saída do controlador,
do nível do tanque assim como permitir o ajuste do set point e dos ganhos do controlador PID.
Como a lógica de controle foi realizada pelo Labview® Chintamani et. al (2012) e Lima Neto
(2013), o Arduino® funcionou como placa de I/O.
A planta utilizada possui dois reservatórios dispostos verticalmente, (Figura 2). No
reservatório superior está localizado o potenciômetro utilizado como sensor de nível, enquanto
que no inferior foi instalada uma bomba acoplada a um motor CC. A vazão da bomba é
aumentada ou reduzida através da regulação do sinal PWM ( do inglês Pulse Width Modulation).
Nesta técnica a variação do ciclo de carga aplicado ao motor da bomba é utilizada para alterar a
variável manipulada (vazão). O Arduino® possui uma porta específica para fornecer um sinal
PWM com amplitude de 5V. Como a bomba necessita de 12V e aproximadamente 750 mA foi
usado um FET (Transistor de Efeito de Campo) como circuito de potência.
Para esvaziamento do reservatório superior foi utilizada uma válvula solenóide acionada
por um rele. O sinal de acionamento do rele é fornecido por uma das saídas digitais do Arduino®
chaveando um transistor.

Figura 2. Esquema do sistema de controle usado no experimento.
Um programa de controle foi desenvolvido em Labview®, (Figura 3). Este programa
permite que o computador comunique‐se com o Arduino®, leia o valor do nível do tanque,
forneça o sinal de PWM para ajuste da velocidade da bomba e acionamento da válvula solenóide.
Na tela do programa podem ser observados os campos para o histórico do nível e da saída do
controlador.

Figura 3. Tela do programa supervisório desenvolvido em Labview®.

O modelo de controle proposto foi do tipo Mandani, de duas entradas e uma saída,
semelhante ao empregado por Dey et. al(2013) e Oliveira (2008). As variáveis de entrada foram o
erro e a variação do erro. Como variável de saída foi utilizado o sinal PWM aplicado à bomba
numa faixa de 0 a 255. As Figuras 4, 5 e 6 mostram as regras utilizadas paras as variáveis de
entrada e saída, observa‐se que as entradas e saída possuem 5 subconjuntos, o que resultou em
25 regras de inferência. A tabela 1 exemplifica as entradas e saídas para formação das regras de
interferência
Tabela 1. Exemplo de entradas e saídas para formação das regras de inferência.
ERRO
∆E
NG
Z
PP
PM
PG
NG
Z
Z
M
G
G
NP
Z
Z
P
G
G
Z
Z
Z
PP
G
G
PP
Z
Z
PP
G
G
PG
Z
Z
P
G
G

Figura 4. Conjunto de regras para a variável Erro.

Figura 5. Conjunto de regras para a variável Variação do Erro.

Figura 6. Conjunto de regras para a saída PWM.
Para teste do controlador foram medidos o tempo de estabilização e o valor do nível, para
determinação do erro em regime permanente, com diferentes set points.
RESULTADOS
Na Figura 7 é mostrado o sinal do nível para um set point de 40%. Partindo de 10%, o set
point foi atingido com aproximadamente 150 segundos. Na Figura 8, é mostrada a evolução do
nível para um set point de 40% seguido de uma mudança para 60%. Observa‐se que o set point
foi atingido com aproximadamente 140 segundos. Na mudança de set point para 60%, o nível
estabilizou em 240 segundo, mas ocorreu um erro de 3%.

Figura 7. Evolução do nível para um set point de 40%.

Figura 8. Evolução do nível para os set points de 40% e 60% .

CONCLUSÕES
O sistema proposto conseguiu ajustar o nível do tanque utilizando um controlador fuzzy.
A escolha das variáveis Erro e Variação do Erro se mostrou de fácil aplicação. Contudo o erro
ocorrido no set point de 60% indica a necessidade de ajuste da base de regras ou a inclusão de
novas.
Foi observado nos experimentos que o sinal de nível fornecido pelo potenciômetro é
afetado pelas oscilações da descarga da bomba no tanque superior e problemas mecânicos em
seu eixo. Para trabalhos futuros pretende‐se substituí‐lo por um sensor de ultrassom.
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RESUMO
A ABNT tem por objetivo sugerir padrões para
as diversas áreas. No quesito de iluminação, a ABNT nos
destinou as normas NBR 5413 e NBR 5382, a mais
recente data de 1992. Essas normas têm a função de
guiar arquitetos e trabalhadores da área para uma
melhor ergonomia no ambiente iluminado, entretanto,
com o passar do tempo percebeu‐se uma defasagem no
que tange a estas normas, então, a ABNT incorporou no
seu quadro de normas técnicas a ISO 8995‐1, que trata
especificamente de iluminação em ambiente de
trabalho. Sendo essa norma mais recente e muito mais

detalhada e orientativa. Esse estudo tenta, de maneira
comparativa e analítica mostrar as diferenças entre as
normas, no que uma pode ser considerada melhor ou
não. Visto que a ISO 8995‐1 é de março/2013 tem‐se um
período de adaptação para o início do uso da norma,
assim, a equipe procurou mostrar também como pôde
ser dada essa transição. Através da comparação de
tabelas de iluminação das normas a equipe retrata a
defasagem de quase vinte anos das normas e a forma
com a qual ISO 8995‐1 tratou de novos aspectos, até
então intangíveis para a área.

PALAVRAS‐CHAVE: Iluminação técnica, estudo de normas, conforto em ambiente de trabalho

TRANSITION BETWEEN THE STANDARDS NBR 5413 AND ISO 8995‐1
ABSTRACT
ABNT is intended to suggest standards on
different fields. On the issue of lighting, ABNT allocated
in the NBR 5413 and NBR 5382 standards, the latest
date of 1992. Such standards serves to guide architects
and workers in the area for better ergonomics in the lit
environment, however, with the passage of time, it was
noticed a delay with regard to these standards , then the
ABNT incorporated into its standards ISO 8995‐1 , which
treats specifically lighting standards in the workplace. As
this latest standard is more detailed and guides to a

better lightning. This study attempts to make a
comparative and analytical way show the differences
between the standards, and what in one can be
considered better or not. How ISO 8995‐1 is from
march/2013, there is an adjustment period for the initial
and completely use of the standard, so our group also
sought to show how this transition could be given. By
comparing the norms tables lighting the group portrays
the gap of nearly twenty years of standards and the way
in which ISO 8995‐1 treated many new aspects even
some whom were not ever treated.

KEY‐WORDS: Technical Lighting, standards’ study, comfort in the workplace

INTRODUÇÃO
A iluminação de ambientes internos ganhou uma importância muito grande para o
homem nos tempos modernos, devido, principalmente, ao desenvolvimento de trabalhos
interiores. Por isso, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) percebendo como a
iluminação influência no conforto e eficiência das atividades realizadas nestes ambientes, criou
as normas NBR 5413 e NBR 5382 (atualizadas pela última vez em 1992 e 1985, respectivamente),
e ambas foram utilizadas por muitos anos nos projetos de sistemas de iluminação.
Porém, num período de cerca de duas décadas, essas normas não foram atualizadas e por
isso em março de 2013 foi divulgada uma nova norma que substituiria as duas, a NBR ISO 8995‐1,
que segue uma norma Internacional e aborda a iluminação de ambientes de trabalho, voltada
para interiores.
Além de apresentar aspectos quantitativos e qualitativos da iluminação, para que os seus
usuários tenham conforto e segurança, a NBR ISO 8995‐1 apresenta novas considerações sobre
requisitos gerais e específicos. A iluminação de tarefas é um exemplo de mudança, que se
destaca, porque antes muitos projetos consideravam a iluminação geral das antigas normas, que
não eram tão especificas quando se tratava de um determinado tipo de ambiente como, por
exemplo, a sala de espera de um escritório, a qual na atual norma específica índice de
reprodução de cor, iluminância mantida e índice limite de ofuscamento unificado, já nas antigas
normas só especificava as iluminâncias em locais gerais.
A nova norma apresenta também um guia orientativo em forma de anexos, o que faz dela
muito maior que a NBR 5413 e a NBR 5382. Nestes anexos são explicados pontos importantes
para a compreensão da norma e sua seguinte aplicação. De modo que, a atuação de profissionais
é importante e exigida pela norma por conta da complexidade de alguns cálculos e avaliações.
As mudanças que a NBR ISO 8995‐1 propõe, à primeira vista, acarretariam uma maior
segurança para os usuários dos sistemas de iluminação, facilitariam o trabalho dos profissionais
responsáveis pela sua aplicação, aumentaria o conforto e a eficiência dos usuários em suas
atividades.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa qualitativa realizada pela equipe foi alcançada através de leituras de artigos
acadêmicos e das normas ABNT NBR 5413 e 5382 e ABNT NBR ISO/CIE 8995‐1. Esta, por sua vez,
foi alcançada através do meio eletrônico utilizando‐se do recurso da internet.
Antes de qualquer aprofundamento no assunto, precisa‐se de um conhecimento básico
nos termos mais empregados quando se trata da análise da iluminação de interiores. Estes
conceitos podem ser encontrados no Manual de Iluminação Eficiente disponibilizado pelo

PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) em seu site e na norma ABNT
NBR ISO/CIE 8995‐1. A seguir estão os principais termos:
Fluxo Luminoso: É uma potência luminosa emitida por uma fonte luminosa, por segundo, em
todas as direções, sob a forma de luz.
Iluminância: É o fluxo luminoso incidente numa superfície por unidade de área.
Iluminância mantida (Ēm): Valor abaixo do qual a iluminância média da superfície especificada
não convém que seja reduzido.
Índice de Reprodução de Cor (Ra): É a medida de correspondência entre a cor real de um objeto
e sua aparência diante de uma determinada fonte de luz.
Índice limite de ofuscamento unificado (UGRL): Valor máximo permitido do nível de
ofuscamento unificado de projeto para uma instalação de iluminação.
Ofuscamento: É a sensação visual produzida por áreas brilhantes dentro do campo de visão.
Temperatura de Cor: É a grandeza que expressa a aparência de cor da luz, sendo sua unidade o
Kelvin.
Luminárias: São equipamentos que recebem a fonte de luz (lâmpada) e modificam a distribuição
espacial do fluxo luminoso produzido pela mesma.
Área da tarefa: A área parcial em um local de trabalho no qual a tarefa visual está localizada e é
realizada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Comparando as normas ‘antigas’ (NBR 5413 e NBR 5382), observamos que se necessitava
criar uma nova norma para a iluminação de ambientes internos, pois já havia muitos anos que a
NBR 5413 e NBR 5382 haviam sido atualizadas.
Segundo Juliana Kawasaki, Coordenadora da revisão da norma NBR 5413 de 1992, a
antiga norma já estava muito defasada, devido aos rápidos avanços na tecnologia elétrica e
luminotécnica, e não chegava a atender com perfeição as normas internacionais mais atuais.
A partir dos dados apresentados podemos fazer um comparativo entre as normas
substituídas e a nova norma em vigência. E podemos perceber que o objetivo da nova norma é
de agregar à área de sistemas de iluminação maior qualidade para as instalações, em que a
norma é aplicada, além de conforto e segurança aos usuários.
Também, deve‐se ressaltar a importância dessas mudanças e seu impacto na área
profissional através, por exemplo, da exigência de que atuem profissionais especializados na
confecção dos projetos, isso devido à complexidade de alguns cálculos. Além disso, será

solicitado dos fornecedores mais informações sobre os materiais utilizados no projeto pelo seu
responsável, acarretando, assim, um crescimento do nível técnico dos projetos.
A nova norma apresenta também um importante aspecto a ser considerado nos projetos,
que é a eficiência energética dos locais. Como, por exemplo, ela utiliza a iluminação natural e a
manutenção do projeto como fatores que ajudam a maximizar o consumo eficiente energético.
Inclusive é recomendado na norma que os sistemas de iluminação atendam aos requisitos de
uma tarefa sem desperdício de energia, porém é destacado que é importante não comprometer
os aspectos visuais de um local simplesmente para economizar energia.
Outro aspecto importante da norma é a iluminação de tarefas, sobre a qual, com as novas
recomendações, decidiu‐se o que é a tarefa, o entorno imediato e os níveis recomendados para
estas áreas. Abaixo podemos ver na tabela 1 como os níveis eram apresentados na NBR 5413 e
na tabela 2 é visível como o ambiente e os níveis passam a ser mais específicos.
Tabela 1 ‐ Iluminâncias por classe de tarefas visuais segundo a NBR 5413
Iluminância
Classe

(lux)

Tipo de atividade

(mínima/ média/ máxima)

A
Iluminação geral para áreas usadas
interruptamente

20 – 30 – 50

Áreas públicas
escuros

50 – 75 – 100

Orientação
simples
permanência curta

para

Recintos não usados para trabalho
contínuo; depósitos

200 – 300 – 500

Tarefas com requisitos visuais
limitados, trabalho bruto de
maquinaria, auditórios

500 – 750 – 1000

Tarefas com requisitos visuais
normais,
trabalho
médio
de
maquinaria, escritórios

1000 – 1500 – 2000

Tarefas com requisitos especiais,
gravação manual, inspeção, indústria
de roupas.

2000 – 3000 – 5000

Tarefas visuais exatas e prolongadas,
eletrônica de tamanho pequeno

5000 – 7500 – 10000

Tarefas visuais muito exatas,
montagem de microeletrônica

C
Iluminação adicional para tarefas
visuais difíceis

arredores

100 – 150 – 200

B
Iluminação geral para área de
trabalho

com

10000 – 15000 – 20000

Fonte: NBR 5413 ‐ iluminância de interiores.

Tarefas visuais
cirurgia

muito

especiais,

Tabela 2 ‐ PLANEJAMENTO DOS AMBIENTES (ÁREAS), TAREFAS E ATIVIDADES COM A
ESPECIFICAÇÃO DA ILUMINÂNCIA, LIMITAÇÃO DE OFUSCAMENTO E QUALIDADE DA COR –
segundo a ISO 8995‐1
Tipo de ambiente,
tarefa ou atividade

Ēm

UGRL

Ra

Observações

lux

1. Áreas gerais da
edificação
Saguão de entrada

100

22

60

Sala de espera

200

22

80

Áreas de circulação
e corredores

100

28

40

Escadas, escadas
rolantes e esteiras
rolantes

150

25

40

Rampas de
carregamento

150

25

40

Refeitório / Cantinas

200

22

80

Salas de descanso

100

22

80

Salas para exercícios
físicos

300

22

80

Vestiários,
banheiros, toaletes

200

25

80

Enfermaria

500

19

80

Salas para
atendimento médico

500

16

90

Estufas, sala dos
disjuntores

200

25

60

Correios, quadros de
distribuição

500

19

80

Depósito, estoques,
câmara fria

100

25

60

Expedição

300

25

60

Estação de controle

150

22

60

Nas entradas e
saídas estabelecer
uma zona de
transição a fim de
evitar mudanças
bruscas

Tcp no mínimo
4 000 K

200 lux se forem
continuamente
ocupadas

200 lux se forem
continuamente

ocupadas
2. Edificações na
agricultura
Carregamento e
operação de
mercadorias,
equipamentos de
manuseio e
máquinas

200

25

80

Estábulo

50

28

40

Cercado para
animais doentes,
baias para parto de
animais

200

25

80

Preparação dos
alimentos, leiteira,
lavagem de
utensílios

200

25

80

Preparação e
fornada

300

22

80

Acabamento,
decoração

500

22

80

3. Padarias

Fonte: NBR ISO/CIE 8995‐1 – iluminação de ambientes de trabalho – Parte 1: Interior.

As tabelas acima expressam os valores de iluminâncias necessários, para as mais diversas
áreas de atuação. O valor de iluminância utilizado não deve ser constante. Isto é um fator, que
depende da necessidade do local e das necessidades dos usuários para fins diversos. Na tabela 1,
por exemplo, é possível enxergar estes valores por classe de tarefas visuais, enquanto na tabela
2, que faz referência a nova norma que entrou em vigor, pode‐se observar estes mesmos valores
de iluminância, para os ambientes de trabalho, a depender da sua necessidade.

Figura 1 ‐ Sala de aula do pavilhão O no IFBA – Campus Salvador

Figura 2 – Lâmpada queimada à esquerda e lâmpadas com diferentes temperaturas de cor à
direita
Exemplificando para melhorar a compreensão sobre os aspectos da nova norma,
escolhemos uma sala de aula no pavilhão O no IFBA – Campus Salvador para explicar o que se
pode melhorar com a nova norma, comparando com as ‘antigas’, em um ambiente de estudo. Na
sala pesquisada, no dia 12 de Maio de 2014 às 17 horas, foram encontradas 10 lâmpadas em 5
luminárias, havendo 2 lâmpadas queimadas por falta de manutenção e 2 lâmpadas
apresentavam temperaturas de cor diferentes. Isso ocorreu devido à compra de novas lâmpadas
sem especificação, pois a temperatura de cor (TC), segundo a norma NBR ISO/CIE 8995‐1,
apresenta a “luz fria” (cor azul) com TC acima de 5300K, já a “luz branca natural” apresenta TC
igual a 5300K, comparadas na figura 2.
As lâmpadas tubulares foram escolhidas para serem utilizadas na sala de aula do IFBA, por
ser uma das melhores opções do mercado brasileiro. Elas são constituídas por um bulbo
(revestido internamente com um pó químico) e um reator. São indicadas para iluminação geral
de áreas que exijam uma boa qualidade de luz agregada a uma economia de energia. Geralmente
são utilizadas em áreas de trabalho, onde se queira criar um ambiente estimulante, como
escritórios, supermercados, escolas, hospitais, lojas, entre outros. As lâmpadas tubulares
possuem como vantagens consumirem cerca de 80% menos energia do que as lâmpadas
incandescentes. E sua vida mediana ser de, aproximadamente, 7,5 vezes mais do que a
iluminação incandescente, como demonstra a tabela 3 abaixo. Entretanto, as tubulares possuem
como desvantagens o custo inicial três vezes maior e apresentarem mercúrio em sua

composição. Esta substância é altamente tóxica ao meio ambiente e ao ser humano, como as
lâmpadas que apresentam o mercúrio, como as lâmpadas fluorescentes (compactas e tubulares),
luz mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico, são jogadas em aterros sanitários
e não são recicladas. Estas substâncias são encontradas em grande quantidade, devido ao
acúmulo, nos lençóis freáticos contaminando os solos e os corpos hídricos e consequentemente
atingindo os seres vivos. Portanto, o ideal seria que estas lâmpadas fossem levadas para aterros
de resíduos perigosos ou recicladas. No Brasil, a ABILUMI (Associação Brasileira de Importadores
de Produtos de Iluminação) identificou apenas dez empresas que oferecem serviço de reciclagem
de lâmpadas, sendo a maioria localizada em São Paulo. Infelizmente, o Brasil ainda possui um
alto déficit de empresas que investem na reciclagem deste tipo de produto. E caso haja a quebra
de alguma lâmpada que possua mercúrio não toque no local, abra todas as janelas e portas do
ambiente, para que haja ventilação, pois foi liberado mercúrio no ar. O qual, causa no ser
humano problemas neurológicos e até hidragirismo (intoxicação que causa tosse, dispneia, dores
no peito).
Comparando a lâmpada fluorescente com a lâmpada LED, a fluorescente possui a
vantagem de ser mais econômica, porém a lâmpada LED compensa pela sua vida útil, a qual
possui, no exemplo, abaixo 45000 horas, enquanto a fluorescente tubular tem 7500 horas.
Também a LED não gera calor, pois não emite o raio infravermelho, assim como o raio
ultravioleta, o qual todas as outras emitem. As Lâmpadas LED (Light Emitter Diode) são
semicondutores que convertem corrente elétrica em luz. Como esta é uma nova tecnologia
chegada ao mercado brasileiro e não possuem substâncias tóxicas, esta só há reciclagem dos
seus componentes. Os locais mais adequados que se encontram as lâmpadas LED são em hotéis e
estabelecimentos comerciais, os quais demandam longo período de uso durante o ano.
Comparando a lâmpada fluorescente com a lâmpada incandescente, esta última tem
como vantagens a reprodução de 100% do índice de reprodução de cor e são muito baratas,
entretanto elas saíram do mercado até o ano de 2016, por transformarem 96% da sua energia
elétrica em calor e só 4% em luz. A lâmpada incandescente possui como vantagem ecológica, não
possuir o mercúrio, não poluindo os solos dos aterros sanitários, sendo sua reciclagem necessária
meramente dos seus componentes. Os locais mais adequados que se encontram as lâmpadas
incandescentes eram em residências, as quais não são mais convenientes.
Já as lâmpadas vapor de sódio, mercúrio e metálico são adequadas para os locais de
iluminação públicas e demais locais que priorizam a alta eficiência do sistema, como
monumentos, ruas, avenidas, rodovias, túneis, iluminação esportiva e fachadas. Entre os três
tipos de lâmpada a mais eficiente são as lâmpadas vapor de sódio, que apresentam maior vida
útil, reduz o cosumo de energia e aumenta o fluxo luminoso, se comparada à lâmpada de vapor
metálico. A qual tem a vantagem de ter uma excelente reprodução de cor. Já a lâmpada de vapor
de mercúrio apresenta uma boa eficiência energética, porém tem custo elevado devido à
necessidade de um reator, que faça atingir sua emissão luminosa máxima, assim como as
lâmpadas de vapor de sódio.

Tabela 3 – Comparação entre a vida mediana das lâmpadas do mercado brasileiro
VIDA MEDIANA DAS LÂMPADAS PHILIPS
TIPOS

MODELO

POTÊNCIA

VIDA MEDIANA

Fluorescente Compacta

TWIST45W220V865

45W

10.000 horas

Fluorescente Tubular

TLTRS40W-ELD-25

40W

7.500 horas

Halógenas

DIC12V50W-10-F

50W

4.000 horas

Incandescente

STD-220V40-N

40W

1.000 horas

LED

Twist

7W

45.000 horas

Vapor Metálico e
Mercúrio

HPLN80W-IMP

80W

16.000 horas

Vapor Metálico e Sódio

SONT70W-PLUS

70W

28.000 horas

Fonte: Guia Prático Philips Iluminação

Além disso, encontramos faltando uma luminária com duas lâmpadas em frente à porta.
Sendo perceptível a sua falta, na figura 1 acima (à direita), pois a área de tarefa citada encontra‐
se mais escura do que o restante da área da sala. Por conseguinte, este local irá atrapalhar a
visão dos alunos, que ficarem sentados perto do local da porta.
Comparando as duas normas antigas com a nova, podemos dizer que se seguíssemos as
normas antigas, teríamos que adotar a regra de utilizar a iluminância média de 300 lux para sala
de aula (especificado na norma), pois fazendo os cálculos, através da NBR 5413, o somatório
ficou igual a ‐1. Já seguindo a norma atual, NBR ISO/CIE 8995‐1, temos que empregar a
iluminância mantida de 300 lux, porém ela apresenta mais especificações como índice limite de
ofuscamento unificado (UGRL) de 19, índice de reprodução de cor (Ra) de 80 e uma observação
informando: “Recomenda‐se que a iluminação seja controlável”.
Pode‐se perceber que na sala em análise há um aproveitamento considerável da luz
natural por meio das janelas, apesar de este ser prejudicado pela proteção de concreto pelo lado
externo. Embora na NBR 5413 não tenha sido encontrado pelo grupo, um destaque para a
importância da utilização da luz natural, na NBR ISO/CIE 8995‐1 os assuntos foram destacado em
um tópico específico. Para a nova norma, a luz natural pode fornecer parte ou toda iluminação
para execução de tarefas visuais. Nela, é sugerida uma variedade de maneiras de utilizar a luz
natural de forma integrada à artificial para uma iluminação mais eficiente, inclusive as janelas
laterais presentes na sala analisada, porém ela adverte para evitar‐se um contraste excessivo e
um desconforto térmico, devido à exposição ao sol da área de trabalho.
Sobre a manutenção dos sistemas de iluminação, a nova norma afirma que o projeto de
iluminação deve ser desenvolvido com o fator de manutenção total, calculado para o
equipamento de iluminação selecionado, para o tipo de ambiente e para o cronograma de

manutenção especificado. Portanto na sala de aula analisada acima, a qual não foi feita a troca
devida das lâmpadas queimadas, provavelmente não foi feito esse cálculo do fator de
manutenção, que deve ser de no mínimo 0,7, ou o cálculo foi realizado, porém não é cumprido.
De qualquer forma, nesse caso, o não cumprimento das especificações da norma prejudica a
qualidade da iluminação da sala, a qual é utilizada para o desenvolvimento de atividades
intelectuais.
CONCLUSÃO
Baseado nos estudos desenvolvidos durante esse trabalho foi possível perceber os
aspectos modificados pela nova norma NBR ISO 8995‐1, e como essas mudanças foram benéficas
para as pessoas que, de alguma forma, serão influenciados por tal. O destaque da norma consiste
essencialmente em novos critérios estabelecidos para partes fundamentais do estudo de
iluminação de interiores, como: índice de reprodução da cor, controle de ofuscamento,
iluminação de tarefas, entre outras. Uma boa iluminação é algo fundamental no dia a dia do
trabalhador. Sendo assim, os valores recomendados foram considerados respeitando os
requisitos de segurança, saúde e um desempenho eficiente do trabalho. Devido à inclusão dessa
norma será necessário que os profissionais voltados à área sejam atualizados sobre tal, e que
tenham consciência sobre as principais diferenças entre a nova norma e as antigas. Os
equipamentos e produtos utilizados também devem ser atualizados, para que haja um
entendimento satisfatório entre os profissionais e os empregadores.
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RESUMO
Este artigo descreve as etapas da criação do projeto do circuito integrado de um amplificador operacional
integrado, desde a concepção do mesmo, através da escolha da topologia, do dimensionamento dos componentes,
passando pelo desenho do layout, a sua verificação e finalmente pelos testes, após a confecção, de modo a
compararmos as medidas realizadas com a simulação.
PALAVRAS‐CHAVE: amplificador operacional, CMOS, circuito integrado, chip.

DESIGN AND CHARACTERIZATION OF AN INTEGRATED LOW‐POWER OPERATIONAL AMPLIFIER
ABSTRACT
This article describes the steps for designing an integrated operational amplifier, since its conception, with
the choice of topology and the component dimensioning to the layout design, its verification and finally the tests,
after the fabrication, in order to compare measurements of the prototype with simulations.
KEYWORDS: operational amplifier, CMOS, integrated circuit, chip.

PROJETO E CARACTERIZAÇÃO DE UM AMPLIFICADOR OPERACIONAL DE BAIXO CONSUMO
INTEGRADO
INTRODUÇÃO
Os circuitos integrados revolucionaram a eletrônica, permitindo a redução do tamanho,
do consumo e permitindo melhorar o desempenho dos circuitos eletrônicos, de forma que se
tornaram indispensáveis na maioria das aplicações (RAZAVI, 2008, p. 1‐2). Então é de
fundamental importância, a abordagem da microeletrônica (ciência que estuda os circuitos
integrados) dentro das instituições de ensino. Assim, através do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC‐EM) do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) foi realizado o projeto do circuito integrado de um amplificador
operacional de baixo consumo. Para chegar a um circuito funcional, existem várias etapas de
concepção:







Escolha da topologia;
Dimensionamento dos componentes;
Desenho do layout do circuito;
Verificação do layout;
Fabricação;
Caraterização.

Nas empresas de grande porte, a escolha da topologia e o dimensionamento dos
componentes são, geralmente realizados por engenheiros e o desenho do layout por técnicos.
Nesse projeto, essa divisão do trabalho foi utilizada. O projeto resulta da disciplina de Introdução
à Microeletrônica do curso de Engenharia Elétrica. O trabalho realizado pelos autores,
corresponde então às etapas subsequentes: desenho, verificação do layout e caracterização do
circuito após fabricação (as simulações do projeto também foram feitas para se certificar do bom
funcionamento do circuito).
A tecnologia utilizada para esse projeto é uma tecnologia CMOS 0,18 µm da IBM
(CMRF7SF). Ela foi disponibilizada por meio do programa educacional da MOSIS (MOSIS
Integrated Circuit Fabrication Service ‐ www.mosis.com).
PROJETO DO AMPLIFICADOR OPERACIONAL


TOPOLOGIA
O amplificador operacional é um amplificador diferencial de múltiplos estágios. No caso
desse projeto foram utilizados dois estágios (GRAY, 1982). O primeiro estágio, como podemos ver
na Figura 1b, consiste em um par diferencial (transistores M1 e M2), fornecendo a
transcondutância, associado a uma carga ativa (transistores M3 e M4), transformando essa
transcondutância em ganho de tensão. Esse primeiro estágio possui um ganho em torno de 25 a
35 dB. A corrente de polarização é gerada pelo espelho de corrente formado por M6, M7 e M8.
O segundo estágio serve para aumentar o ganho, sendo responsável por um ganho que

varia entre 30 a 40 dB. O segundo estágio é um amplificador fonte‐comum, sendo M5
responsável pela amplificação e M6 servindo como carga ativa.
O capacitor CC é um capacitor de compensação que serve para evitar uma situação
instável, que ocorre quando existe a inversão de fase, ou seja, quando, em altas frequências, a
fase da saída sofre uma defasagem de 180° em relação à fase de entrada, e ainda existe ganho.
O Amplificador Operacional foi projetado para ter uma tensão de alimentação simétrica
de ±0,9 V e com um baixo consumo de corrente (70 µA).

Figura 1 – (a) Símbolo do Amplificador Operacional; (b) Esquemático do Circuito do
Amplificador Operacional (YADAV – Modificado).
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

As dimensões foram:
M1 e M2: W = 1,8 μm e L = 1,2 μm (4x)
M3 e M4: W = 500 nm e L = 1,2 μm
M7 e M8: W=440 nm e L = 1,2 μm
M5: W = 2,5 μm e L = 1,2 μm
M6: W = 2,1 μm e L = 1,2 μm
M9: W = 810 nm e L = 1,2 μm
Capacitor: W = 8,5 μm e L = 8,5 μm
Bondpads: W = L = 114 μm

● LAYOUT
Para esse projeto foi utilizado a ferramenta Virtuoso® da Cadence®, que é um dos
programas mais utilizados na área de microeletrônica.
Um chip é composto por várias camadas (layers), sendo que cada componente pode
utilizar vários tipos de camadas e as camadas utilizadas dependem do componente em questão.
Foram utilizados vários tipos de camadas.
A figura 3 mostra como os transistores são construídos a partir de um substrato do tipo p
(átomos receptores de elétrons). O dreno e a fonte do transistor nmos são feitos de duas regiões
do tipo n (com átomos doadores de elétrons) imersas num poço de material p (p well). No caso
do pmos, eles são feitos com duas regiões p num poço de material n (n well). Além disso, existem
as regiões que servem para fazer o contato de corpo que são ligadas ao poço p well, no caso do

nmos ou ao poço n well, no caso do pmos.

Figura 3 – Corte Transversal de um inversor CMOS (MINHO).
Sobre o transistor, existem os contatos, que servem para permitir a conexão dos
transistores com os outros componentes do circuito, sendo a fonte e o dreno conectados à
primeira camada de metal, que serve para realizar trilhas. A porta é fabricada em silício
policristalino ou polisílicio, sendo isolada do canal por um isolante, geralmente dióxido de silício
(SiO2). A porta usa também uns contatos com a primeira camada de metal para poder realizar as
ligações.
Num projeto, são utilizadas várias camadas de material sobrepostas para realizar
interconexões complexas (Figura 4). No projeto foram utilizados seis níveis de metal. Esse
parâmetro é definido pelo fabricante para cada fabricação. Para evitar curtos‐circuitos, existe um
material isolante entre cada nível de metal. Para fazer a ligação entre os níveis de metal, utiliza‐
se um poço de metal chamado de via hole.
Para o capacitor de compensação, foi utilizado um capacitor do tipo MIM (Metal‐Isolante‐
Metal), utilizando as camadas superiores da tecnologia.
Finalmente, existem os bondpads, que permitem a conexão do chip para o
encapsulamento. Eles estão conectados ao metal AM (última camada de metal, onde devem ser
feitas as conexões do chip com o mundo externo). Em volta existe o DV, que é um material
isolante e protetor.

Figura 4 – Corte transversal de um chip, mostrando as camadas (IMM).
Para a criação do layout, em primeiro lugar, foram importados os componentes do
esquemático. A partir disso, pode‐se definir o material dos pinos (Entradas e Alimentação), que
servem de referência para a conexão com os bondpads (o material das trilhas pode ser alterado

posteriormente).
Os transistores do par diferencial foram divididos em quatro. Essa divisão dos transistores
serve para a utilização de uma técnica de layout chamada de centroide comum (Common
Centroid). Com o uso dessa técnica, os dois transistores possuem o mesmo centro de gravidade.
Para isso, os transistores foram colocados de forma que tivesse um bloco formado por 1, 2, 2 ,1
(Figura 5) e o outro bloco formado por 2, 1, 1, 2. Com isso, o centro de gravidade dos dois
transistores ficou no ponto médio entre os dois transistores, como pode‐se ver na Figura abaixo.
Isso melhora o casamento dos transistores, já que qualquer variação que ocorra na fabricação irá
afetar igualmente os dois transistores, fazendo com que um seja praticamente a cópia do outro,
o que é desejável num par diferencial para limitar a tensão de offset e aumentar a rejeição de
modo comum.

Figura 5 – Layout do par diferencial com o centro de gravidade
Após o desenho do layout do par diferencial, foi necessário criar as ligações entre os
outros transistores e também com o capacitor, otimizando de modo a ocupar o menor espaço
possível (Figura 6). Foram utilizados vários tipos de camadas, atentando para que as conexões
não estivessem em curto‐circuito e respeitando as restrições de distância, além evitar formas
inadequadas para as trilhas. Foram privilegiadas as duas camadas de metal inferiores já que a
introdução de “via holes” acrescenta perdas no circuito.
Após terminada essa etapa, foi iniciada as ligações do circuito em si com os bondpads. Por
fim, foram inseridas algumas camadas de proteção ao redor do circuito para evitar
contaminações iônicas, assim como uma proteção mecânica para evitar rachaduras durante o
corte do chip.
Após concluído o desenho, foi verificado se o layout respeitava as restrições para a
fabricação do chip (DRC: ferramenta que serve para verificar se todas as regras enviadas pelo
fabricante foram respeitadas) e foi verificado se as conexões do layout estavam de acordo com o
esquemático (LVS) (SJSU, p. 89‐96).

Figura 6 – Layout do Amplificador Operacional de baixo consumo. Os bondpads e o image
estão em torno do circuito.
Depois disso, foi feita a extração dos parasitas, que é a verificação da presença de
componentes parasitas, como resistores e capacitores, que influenciam no funcionamento do
circuito (Figura 7). Por menor que sejam, as trilhas possuem resistência e existem capacitâncias
no circuito. Então, a extração dos parasitas é importante para a simulação, de modo que ela se
aproxime o melhor possível do comportamento real do circuito.

Figura 7 – Componentes parasitas nas trilhas

TESTE E MEDIÇÕES DO CIRCUITO INTEGRADO
Após a conclusão do layout, um arquivo do tipo “.gds” é gerado para ser mandado ao
fabricante. Na Figura 8, é mostrado o circuito fabricado em comparação com o layout (o layout
mandado inclui também outro projeto na parte direita). Não é possível enxergar os transistores
por duas razões, o aumento do microscópio é insuficiente e os transistores são situados nas
camadas inferiores do chip.

(a)
(b)
Figura 8 – (a) Layout; (b) Foto microscópica do chip
Com as amostras recebidas, foram levantadas as características do amplificador
operacional. Para realizar as medições, várias configurações do amplificador operacional foram
utilizadas.
 Consumo de corrente do circuito: Mostra o consumo do amplificador operacional. Ele é
medido através da medida da corrente drenada pelo CI. A medida deu 71 µA, conforme à
simulação.


Excursão de tensão de entrada (ICMR): com o amplificador na configuração buffer (Figura
9), verifica‐se até onde a tensão de entrada pode variar, sem que ocorra distorções na
saída. A curva do ICMR é gerada através da tensão de saída com relação à entrada, com a
tensão de entrada variando de ‐0,9 V até 0,9 V.

‐
Vo
+
Vi

(a)
(b)
Figura 9 – ICMR (a) Configuração de teste; (b) Comparação medida – simulação
O circuito responde linearmente até que a tensão de entrada ultrapasse 0,45 V. Isso
significa que se a tensão de entrada ultrapassar este valor, o ampop passará a distorcer o
sinal. Existe uma pequena diferença entre os valores medidos (azul) e simulados
(vermelho) de cerca de 0,08 V.


Excursão de tensão de saída (SWG): com o amplificador na configuração inversora e um
ganho de ‐10 (Figura 10), é possível observar o valor máximo atingido pela tensão de
saída. A forma de onda foi gerada com a tensão de entrada variando de ‐0,3 V à 0,3 V.

1 MΩ
100 kΩ
‐
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+
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(a)
(b)
Figura 10 – ICMR (a) Configuração de teste; (b) Comparação medida – simulação
A simulação e as medições possuem valores bem próximos. É possível perceber que a
tensão de saída está limitada pela tensão de alimentação.


Ganho em malha aberta: é o ganho do amplificador sem realimentação. Este deve ser
muito alto. Com o analisador vetorial de sinais HP89410A, foi verificado o ganho (relação
entre a tensão de saída e a tensão de entrada) em decibéis e a defasagem (relação entre
as fases) do sinal. Isso para várias frequências (Figura 11).
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Figura 11 – ICMR (a) Configuração de teste; (b) Comparação medida – simulação.
O ganho medido é 5 dB inferior ao ganho simulado (64 dB na simulação e 57 dB nas
medições), a frequência de corte também é menor nas medições (36 kHz na simulação e 6
kHz nas medições), assim como o produto ganho‐banda (50 MHz na simulação e 2 MHz
nas medições). Percebe‐se que não ocorre inversão de fase (‐180°) com o ganho em
decibéis positivo, o que geraria instabilidade (FABRIS, p. 4).


Tensão de offset (VOS): A tensão de saída não é igual a zero para uma tensão de entrada
nula (condição ideal). A tensão de offset foi medida aplicando uma tensão DC à tensão de
entrada, com a outra entrada aterrada. Ela é a tensão de entrada necessária para anular a
tensão de saída.
Esta variou entre ‐10 mV e 10 mV, dependendo do circuito integrado.



Slew Rate: Mostra a taxa de variação da borda de subida e da borda de descida para uma

onda quadrada aplicada na entrada. Com o amplificador na configuração de buffer, foi
aplicado uma onda quadrada com uma amplitude de 0,5 V na entrada, foi verificada a
variação em V/µs na borda de subida e na borda de descida;
O mesmo problema do ganho em malha aberta ocorreu aqui. Houve uma diferença muito
grande entre os valores medidos e simulados, como podemos ver na Tabela 1:
Tabela 1 – Slew Rate
Slew rate (V/µs)
Positivo
Negativo

Simulado

Medido

34,7
30

0,26
1,36

Podemos entender esses problemas, quando estudamos o comportamento dinâmico,
pelo fato de não termos incluído todos os fatores externos na simulação e que poderiam
alterar de maneira substancial os valores das medições. O principal fator externo é o
encapsulamento que acrescenta muitos parasitas influindo sobre o comportamento
dinâmico do circuito.


Taxa de rejeição de modo comum (CMRR): sendo um amplificador diferencial, o ampop
deve rejeitar sinais comuns a ambas as entradas. O CMRR mostra essa capacidade.
Usando o ampop na configuração mostrada na Figura 12, deduz‐se que
2000 ⋅

. Aplicando um sinal senoidal de 0,5 Vpp e 100 Hz, foi medido o

CMRR.
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Figura 12 – ICMR (a) Configuração de teste; (b) Comparação medida – simulação
Não foram feitas simulações para o CMRR, pois necessitaria simulações complexas. O
ganho medido foi de 0,7. Sendo assim, o CMRR foi de 2857, o que é equivalente a 69 dB.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto teve uma grande importância, já que esta é uma experiência inovadora no
curso técnico, onde tivemos a cooperação de várias pessoas para que o projeto chegasse ao final.
Essa cooperação entre nós, estudantes do curso técnico (Eletrônica) e os estudantes do curso
superior (Engenharia Elétrica), é um exemplo de funcionamento similar ao que acontece nas
indústrias de microeletrônica.
O circuito não funcionou da maneira esperada, principalmente quando colocado para
funcionar de forma dinâmica (corrente alternada). Mas isso pode ser explicado pela não‐
consideração dos efeitos do encapsulamento nas simulações. Outro problema encontrado foi a

sensibilidade à eletricidade estática. O circuito queimava com extrema facilidade. Isso pode ser
solucionado com um circuito de proteção. Quanto ao problema com os sinais alternados, isso
pode ser melhorado nos próximos projetos, testando usar encapsulamentos mais compactos.
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RESUMO
Com o crescimento no uso de tecnologias móveis torna‐
se imprescindível encontrar meios de garantir ao usuário
maior autonomia ao dispositivo. É importante lembrar
que, embora existam avanços tecnológicos no estudo de
circuitos elétricos, os dispositivos móveis ainda estão
sujeitos ao tempo de vida de suas baterias. Portanto,
buscar fontes de energia alternativas, de modo a
oferecer além de maior autonomia e tentar agregar ao
dispositivo uso eficiente dos recursos oferecidos, pode
ser boa opção. Como exemplo de fonte alternativa para
dispositivos móveis pode ser citada a conversão

termoelétrica. Neste artigo, é apresentado um breve
conceito de como se dá a conversão termoelétrica, além
dos principais efeitos que ocorrem no processo. Como
foco, o artigo apresenta o estudo na geração de energia
elétrica em um gerador termoelétrico comercial de
baixa potência. Para tanto, é verificada a potência que
foi gerada na conversão.

PALAVRAS‐CHAVE: Gerador termoelétrico, dispositivos portáteis, potência, energia alternativa, baixa potência.

THE COMMERCIAL THERMOELECTRIC GENERATOR EVALUATION FOR APPLICATION ON MOBILE
DEVICES
ABSTRACT
With the increasing use on mobile technologies
it is important guarantee a better autonomy for those
devices. Although the technological advances increases
on electrical circuits all mobile devices still are battery
dependents. Therefore, look for alternative sources of
electrical energy may be a better option do to. As an
example of alternative source for mobile devices is the

thermoelectric conversion. In this paper, we present a
brief presentation and concepts about thermoelectricity
conversion and the effects. The conversion efficiency of
a commercial thermoelectric generator is evaluated and
the electric power generated by the Seebeck effect.

KEY‐WORDS: Thermoelectric generator, mobile devices, power, alternative source, low power.

AVALIAÇÃO EM UM GERADOR TERMOELÉTRICO COMERCIAL PARA APLICAÇÃO EM
DISPOSITIVOS PORTÁTEIS
INTRODUÇÃO

Tendo em vista o crescimento em recursos tecnológicos disponíveis em equipamentos
portáteis, como o acesso às redes sem‐fio, acesso aos satélites para uso com GPS, jogos, redes de
nós sensores, agendas eletrônicas sofisticadas, dentre outros, torna‐se cada vez mais importante
estudar qual fonte de energia elétrica pode fornecer melhor eficiência a partir da demanda de
potência que seja suficiente para alimentar tais dispositivos. Embora o grande avanço
tecnológico em dispositivos portáteis seja notório, em geral, estes ainda estão condicionados ao
tempo de vida de suas baterias, que são dispositivos que funcionam sob conceitos datados de
aproximadamente 200 anos (CHAGAS, 2000). Do que foi exposto portanto, surgem técnicas
alternativas de fontes de energia elétrica que são capazes de aproveitar outros tipos de energia
(vibração, térmica, indutiva, dentre outras) que estão sendo desperdiçadas no meio ambiente, e
converter diretamente em energia elétrica.
A técnica discutida neste artigo é a conversão termoelétrica com semicondutores, que
utiliza a variação de temperatura para gerar energia elétrica. Esta técnica é especialmente
atrativa pela ideia, por exemplo, da geração de energia elétrica a partir da conversão de calor
corporal. A colheita de energia termoelétrica fornece em média alguns mW ou centenas de uW
de potência, variando de acordo com as variações de temperatura.
Para que ocorra a conversão termoelétrica, são utilizados dispositivos semicondutores
conhecidos por geradores termoelétricos (TEGs), que convertem energia térmica em elétrica
diretamente, a partir do efeito Seebeck. Como proposta, este artigo discute e conceitua de modo
sucinto os efeitos ocorridos no TEG no processo de conversão termoelétrica e, como proposta
principal é apresentada a avaliação da potência gerada em um gerador termoelétrico (TEG)
comercial.
1. Geradores Termoelétricos
Um gerador termoelétrico é um dispositivo de estado sólido composto por N termopares
semicondutores do tipo‐p e do tipo‐n conectados em série eletricamente e em paralelo
termicamente (Figura 1). Os termopares estão entre dois substratos paralelos de cerâmica, que
são bons condutores de calor, porém oferecem alta resistência elétrica. O funcionamento de um
TEG é baseado no efeito Seebeck, que é capaz de converter temperatura em energia elétrica. De
modo oposto (efeito Peltier), uma corrente pode ser fornecida ao TEG e, em consequência, um
dos lados do TEG irá dissipar calor para o ambiente e o outro irá absorver calor do ambiente.

Figura 1 – Gerador Termoelétrico
Algumas vantagens podem ser citadas a respeito de um gerador termoelétrico:
i.
São confiáveis e silenciosos por não possuírem partes móveis, além do mais
requerem pouca manutenção;
ii.
Têm estrutura simples, no geral são compactos e seguros;
iii.
A maioria opera em altas temperaturas;
iv.
São adequados a aplicações de pequena escala e aplicações remotas, aplicações
típicas para ambientes rurais em que o fornecimento de energia é bastante limitado ou por
muitas vezes não está presente, pelo difícil acesso às operadoras de energia;
v.
São ecologicamente corretos;
vi.
Possuem longo tempo de vida;
vii.
Baixo custo de manutenção em comparação a algumas outras tecnologias.

1.1

Efeito Seebeck

O efeito Seebeck foi observado em 1821 por Johan Seebeck, que a partir de experiências
verificou que, quando junções de dois tipos de metal forem mantidas à temperaturas diferentes
Th e Tc como mostra a Figura 2, em que Th > Tc, uma tensão é produzida. A esse fenômeno dá‐se
o nome de efeito Seebeck, que é representado pelo coeficiente de Seebeck (α), e é dado pela
equação
α=ΔV/ΔT

equação (1)

Figura 2 – Efeito Seebeck: Termopar de cobre e metal
O coeficiente de Seebeck é bem baixo para os metais (poucos µVK‐1) e muito maior para
os semicondutores (tipicamente mVK‐1). Para se obter uma tensão verdadeira de Seebeck, deve
se buscar a menor perda no condutor, o que pode nos fornecer maior eficiência na conversão
termoelétrica.
Para a geração de tensão em um módulo termoelétrico, a tensão de Seebeck (VS) pode ser
deduzida a partir da equação (1), em que Th – Tc é o gradiente de temperatura entre as junções
localizadas nos lados opostos do módulo, como mostrado na Figura 2. Assim, tem‐se que a
tensão de Seebeck é dada por
VS = α (Th – Tc)
1.2

equação (2)

Efeito Peltier

O efeito Peltier ocorre de maneira contrária ao efeito Seebeck, o que significa dizer que,
uma vez aplicada uma corrente, as junções entre os termopares metálicos irão variar a
temperatura. A variação de temperatura nas junções depende do sentido da corrente, ou seja, a
junção que possui temperatura Th em um sentido pode se tornar Tc, quando há variação do
sentido da corrente. O efeito Peltier pode ser quantificado pelo coeficiente de Peltier (π), que se
relaciona com o coeficiente de Seebeck por meio da equação
π = α.I

equação (3)

O fenômeno de Peltier, portanto, pode ser descrito como sendo o processo ocorrido na
junção entre dois tipos diferentes de materiais condutores na presença de um fluxo de corrente
elétrica e, de acordo com o sentido em que flui, a temperatura na junção deverá aquecer ou
esfriar (Figura 3). A quantidade de calor absorvida/dissipada pode ser medida e é proporcional a
intensidade da corrente aplicada e a temperatura absoluta T. Assim, a potência de calor
associada ao efeito Peltier pode ser calculada a partir da equação

QP = π.I = α.I.T

equação (4)

Figura 3 – Efeito Peltier: Termopar de cobre e metal
1.3

Condução Térmica

A condução térmica ocorre quando há transferência de calor de uma extremidade à outra
de um dado material (Figura 4). Para que possa ocorrer, um corpo deve ser submetido a um
gradiente de temperatura. Assim, a diferença de temperatura gera um fluxo de calor que ocorre
no sentido de Th para Tc, ou seja, da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. A
energia é transferida por condução e a taxa de transferência de calor por unidade de área é
proporcional ao gradiente normal de temperatura. Nos semicondutores os efeitos termoelétricos
surgem por causa da quantidade de portadores de cargas livres, que carregam além do fluxo de
calor, também a carga elétrica. Portanto, no processo há aumento de cargas e lacunas nos
semicondutores que, por difusão, buscam equilíbrio.
Uma grande dificuldade em descrever esse fenômeno é encontrar um gradiente de
temperatura significativo através do material ativo e mais ainda, encontrar uma relação mais
forte entre a condutividade térmica (k) sobre a dependência da variação de temperatura.

Figura 4 – Condução térmica em um material

A condução térmica pode ser descrita pela relação conhecida por taxa de condução (ФQ),
dada por
ФQ = k.A. ΔT/L

equação (5)

em que L é a espessura do material em questão, dado em metros (m), A é a área da
secção transversal do material em metros quadrados (m2), ΔT é a diferença de temperatura entre
as faces e k é a condutividade térmica do material.

2. Experimento
Para avaliação na geração de potência, foi escolhido o gerador termoelétrico comercial
TEG1‐241‐1.0‐1.2, cujas especificações estão dispostas na Tabela 1.
Tabela 1 – Especificações do TEG comercial escolhido
Características

Dados

Quantidade de termopares semicondutores

127

Medidas

40mm x 40mm x 3,3mm

Temperatura Máxima

235 ͦC

Corrente Máxima como Peltier

2,8 A

Resistência nominal interna a 25 ͦC

10,1 Ω

Foram geradas temperaturas por dois TEGs dispostos nas extremidades da estrutura, que
funcionam a partir do efeito Peltier. Outro TEG está disposto entre os TEGs Peltier (TEG sobre
teste) e funciona portanto, a partir do efeito Seebeck para que gere tensão, ou seja, o TEG sobre
teste converte calor em energia elétrica.
Os experimentos foram conduzidos em duas etapas bem definidas: na primeira etapa, foi
verificado qual perfil de tensão o TEG deve gera melhor diferença de temperatura; e na segunda
etapa, foi aplicado ao TEG o melhor perfil. Pode‐se definir o melhor perfil como sendo o perfil em
que a diferença de temperatura ΔT é a maior. Isso fica claro pela equação (2), em que a tensão
gerada na conversão termoelétrica através do efeito Seebeck tem dependência na variação de
temperatura.

As etapas dos experimentos e a conclusão do trabalho são abordados nos tópicos que
seguem.

Figura 5 – Representação da montagem do experimento
2.1

Definição de Perfil

Para definir o melhor perfil, foram aplicadas aos TEGs das extremidades, a partir de uma
fonte de tensão variável, valores de tensão em períodos de 15 minutos (900 segundos). Para
cada perfil de tensão, verificou‐se a diferença de temperatura média gerada e, a partir dos dados
montou‐se a Tabela 2 abaixo. Para leitura de temperatura, utilizou‐se de sensores LM35 fixados
às barras de cobre, e a aquisição dos dados medidos pelo sensor foi feita com o auxílio de uma
placa Arduino Uno.
Tabela 2 – Perfis de Tensão e Temperatura
Perfis
1
2
3
4

2.2

Tensão (V)
3
6
9
12

Temperatura ( ͦC)
4,41
4,90
1,96
‐2,94

Perfil Escolhido

A partir da Tabela 2, foi estabelecido o perfil que apresentou maior média de variação de
temperatura, a partir das tensões aplicadas. Assim, o Perfil 2 é escolhido, e fornece a maior
média de temperatura sobre as condições dispostas pela estrutura. Portanto, o ΔT médio
apresentado é de 4,90 ͦC, sobre uma tensão de 6V aplicada aos TEGs das extremidades.

Do que foi exposto anteriormente, submeteu‐se o TEG sobre teste ao perfil escolhido, e
desse modo, obteve‐se os resultados apresentados no gráfico da Figura 6.

Figura 6 – Medições de Tensão, Potência e Corrente
A partir da Figura 6, observa‐se que os valores gerados iniciam‐se aproximadamente aos
30 segundos a que o TEG é submetido à variação de temperatura. A média da tensão no
momento em que o ΔT é constante, ou seja, atinge o estado estacionário, é de aproximadamente
1,7 V. Para a corrente, o valor médio é de aproximadamente 394,23 mA. Desse modo, a partir do
cálculo de potência, pode‐se obter um valor médio de 683,83 mW de potência gerada pelo TEG
sobre teste. Os valores medidos e especificações estão dispostos na Tabela 3.
Tabela 3 – Temperatura e Medições
Temperatura ΔT ( ͦC)
4,90

Tensão (V)
1,73

Corrente (mA)
394,23

Potência (mW)
683,83

A potência gerada pelo TEG sobre teste pode ser utilizada em qualquer carga que
necessite de potência máxima disposta pela Tabela 3. Isso significa dizer que uma carga pode
funcionar sobre as mesmas condições de temperatura.
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RESUMO
Os cabos de fibra óptica transmitem sinais de dados em
altas velocidades através de ondas de luz. Com isso,
vários instrumentos e técnicas de medição são
desenvolvidos para implantação, supervisão e
manutenção das fibras óticas, dentre eles o Optical Time
Domain Reflectometer (OTDR – Refletômetro Óptico no
Domínio do Tempo). É o equipamento mais utilizado
atualmente pelas empresas de telecomunicações para
verificação da qualidade de redes ópticas tanto como
analisador de fibras ópticas em campo como parte de
um Sistema de Supervisão de Rede Óptica (SRO). O

objetivo desse artigo é simular um Sistema de
Supervisão Óptica em um link de fibra óptica ponta a
ponta utilizando a plataforma MTS‐6000 do fornecedor
JDSU equipada com o módulo Plug‐in OTDR 8126 MR.
Para isso, será necessário desenvolver um software que
automatize o teste do OTDR.

PALAVRAS‐CHAVE: Fibra Óptica, OTDR, SRO.

SUPERVISION OF OPTICAL LINKS WITH OTDR
ABSTRACT
The fiber optic cables transmit data signals at
high speeds by light waves. Consequently, several
instruments and measurement techniques are
developed for implementation, supervision and
maintenance of fiber optics, including the Optical Time
Domain Reflectometer (OTDR ‐ Optical Time Domain
Reflectometer in). It's more the equipment currently
used by telecommunications companies to check the

KEY‐WORDS: Fiber Optic OTDR, SRO.

quality of optical networks both optical fiber analyzer in
the field as part of a Supervision System Optical
Network (SRO). The aim was to simulate an Optical
Supervisory System in a fiber optic link end to end using
the MTS‐6000 platform provider equipped with plug‐in
module 8126 OTDR JDSU MR. This will be necessary to
develop a software that automates the test OTDR.

SUPERVISÃO DE ENLACES ÓPTICOS COM OTDR
INTRODUÇÃO

As empresas dependem muito do funcionamento das redes de fibras ópticas. Por isso, os sistemas
ópticos assumem um alto nível de importância sendo necessária a existência de uma ferramenta que
ofereça ao operador uma visão ampla e correta destas redes.
Para garantir a integridade das fibras ópticas, utiliza‐se um método mais preciso e rápido que
avalia a sua qualidade nas redes ópticas. Com o OTDR, os técnicos de redes supervisionam falhas nos
cabos ou rompimentos dos mesmos que possam provocar paralização das comunicações por fibra óptica.
É através de testes de atenuação do sinal e reflexão do mesmo que os operadores identificam o exato
ponto onde o problema está ocorrendo. A precisão na definição do ponto de rompimento poupa tempo e
recurso do técnico para o deslocamento até o local. Isto diminui o tempo do reparo a ser executado.
O OTDR é o principal equipamento em um sistema de supervisão de rede óptica, que através de
programação específica gerencia não só um link de fibra óptica (como quando é usado manualmente em
campo), mas toda uma rede óptica, analisando sinais de transmissão e recepção dos equipamentos.
Esse artigo apresentará uma aplicação do SRO utilizando apenas um OTDR na supervisão de um
link óptico ponta a ponta.
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REFLETÔMETRO ÓPTICO NO DOMÍNIO DO TEMPO (OTDR)

O OTDR localiza e mede falhas durante a instalação e manutenção de enlaces utilizando fibras
ópticas. Realiza as seguintes medidas:
 Para cada evento: local e distância (em m), perda (em dB) e reflexão (em dB);
 Para cada seção da fibra: comprimento da seção, perda de seção (em dB), taxa de perda (em
dB/km) e perda de retorno óptico (em dB/km);
 Para o sistema completo: comprimento do enlace e perda total (em dB).
Essas mediadas são possíveis porque o OTDR é um equipamento que envia um pulso de luz na
fibra óptica e, devido a reflexões de luz, parte do sinal que é injetado retorna ao OTDR. Ele mede o tempo
que o sinal viaja na fibra óptica e retorna. Esse tempo é transformado em distância.
As falhas de atenuação encontradas pelo OTDR são denominadas de eventos que são classificados
em dois tipos: eventos reflexivos e eventos não reflexivos.
A exibição da curva de um OTDR mostra uma escala vertical de atenuação em decibéis (dB) e uma
escala horizontal de distância em quilômetros (km). Os pontos de aquisição são plotados, representando a
assinatura de retroespalhamento da fibra óptica em teste, conforme figura 1.

Figura 1: Curva típica de um OTDR.

A faixa dinâmica ou range é expressa em decibéis (dB) e é uma das características mais
importantes quando se especifica um OTDR, pois determina o comprimento máximo de fibra óptica que
pode ser testada, considerando‐se a atenuação na fibra óptica, nas emendas e nas conexões.
O uso de um OTDR é definido como um processo em duas etapas: Aquisição e Medição. Na
aquisição, o OTDR adquire os dados e exibe os resultados numericamente ou graficamente na tela e na
medição, o operador do equipamento analisa os dados e, com base nos resultados, decide armazenar,
imprimir ou ir para a próxima aquisição. É necessário configurar essas etapas e os tipos de resultados
desejados. Uma boa combinação dos parâmetros de aquisição proporciona uma curva limpa resultante na
tela com maior capacidade de análise e aceitação de um link. Os parâmetros de aquisição são:
comprimento de onda, modo, largura de pulso, faixa dinâmica, resolução e tempo de aquisição. De todos
esses parâmetros, a largura de pulso é a mais importante, pois controla a quantidade de luz que é injetada
numa fibra óptica. Quanto maior for a largura do pulso, maior será a quantidade de energia luminosa
injetada e maior será a quantidade de luz que é refletida de volta, a partir da fibra óptica, para o OTDR.
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SUPERVISÃO DE REDES ÓPTICAS (SRO)

As operadoras de telecomunicações monitoram as falhas na rede óptica através de um sistema
de monitoramento conhecido como SRO (Supervisão de Rede Óptica) desenvolvido pelo Centro de
Pesquisas e Desenvolvimento (CPqD) do Sistema Telebrás. Esse sistema pode evitar problemas do tempo
de manutenção em uma rede óptica e possibilita a detecção e solução de problemas de manutenção
nessa rede como, por exemplo, o rompimento e uma degradação em fibras ópticas. Consequentemente,
esse sistema prover a manutenção preventiva e corretiva de uma rede óptica.
Os sistemas de supervisão monitoram o nível de sinal de transmissão e recepção dos
equipamentos envolvidos na rede. Caso haja algum alarme ou esses níveis diminuam a um patamar não
aceitável pelo equipamento, então uma equipe de manutenção que utiliza um OTDR juntamente com
outras ferramentas de medidas ópticas realiza as análises para encontrar a causa do nível de sinal fora do
padrão.
O Sistema de Supervisão que a JDSU desenvolveu é o ONMS (Optical Network Management
System), onde possuem, em termos básicos, pontos remotos de supervisão (testes) (PRSs) também
conhecidos como Optical Teste Unit (OTUs / RTUs) e um servidor para gerência dos alarmes e testes
(CSO).
Cada PRS possui um OTDR e uma chave óptica com até 24 portas, podendo expandir para 256
portas usando chaves ópticas externas. As chaves são usadas para monitorar diversas fibras/links. Assim,
um único OTDR faz medições cíclicas em vários links ao longo do dia/mês/ano.
Os perfis de atenuação são curvas levantadas pelo equipamento de medidas OTDR nos PRSs. Uma
chave óptica faz a varredura de várias fibras ópticas em teste simultâneo por um mesmo OTDR de forma
sequencial ou não. O OTDR é o elemento principal numa supervisão óptica. Os parâmetros que o OTDR
possui, utilizado em campo, podem ser vistos também no OTDR utilizado no SRO: comprimento de onda,
faixa dinâmica, largura de pulso, índice de refração e os modos de operação para realização da aquisição.
A primeira medida realizada de uma rota de supervisão é a medida de referência.
Para que um PRS realize a medição numa rota óptica é escolhida uma fibra óptica dentro do cabo
óptico, chamada de fibra apagada, que será monitorada pelo OTDR. O equipamento OTDR na supervisão
realiza as medidas da mesma forma que são realizadas em campo.

2.1

Medida de Referência e Banda de Guarda

A curva de referência é utilizada para comparação das medições de cada rota que forem feitas.
Existe também uma banda de guarda que estabelece uma zona limite de atenuação do enlace, para mais
ou para menos. Quando o OTDR mede uma atenuação fora dos limites da banda de guarda é acionado um
alarme conforme o parâmetro adotado.
A banda de guarda define os limiares menor, maior e crítico da medida de referência.
O alarme é exibido na tela do OTDR informando o ponto da medida com alarme.
O alarme menor ocorre em medidas de supervisão com diferença de atenuação maior que 1 dB
e menores que 2,5 dB em relação a medida de referência.
O alarme maior ocorre em medidas de supervisão com atenuação com diferença entre 2,5 dB e
5 dB em relação a medida de referência
O alarme crítico ocorre em medidas de supervisão com atenuações maiores que 5 dB em relação
a medida de referência.
O OTDR é utilizado para analisar a transmissão da fibra óptica. Ele pode ser utilizado manualmente
por um técnico especializado ou através de programação, recebendo comandos específicos via interface.
Esta interface possui um protocolo de comunicação específico e necessita de uma placa controladora
conectada ao computador para enviar os comandos ao OTDR.
A figura 2 mostra a medida de um OTDR utilizado numa supervisão óptica, onde a linha vermelha
representa banda de guarda, a linha verde é a referência e a linha azul é a fibra em teste. Essa medida
apresentou um alarme menor.

Figura 2: Medida de supervisão.
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APLICAÇÃO DO SRO USANDO O OTDR DA PLATAFORMA MTS‐6000

A Unidade Base MTS‐6000 é uma plataforma de testes usada para a instalação e manutenção de
redes de fibra óptica. Ela possui vários módulos de testes ópticos, dentre eles o módulo plug‐in OTDR

8126 MR que possui uma faixa dinâmica de 50 dB e será usado para uma aplicação do Sistema de
Supervisão Óptica de um link de fibra óptica ponta a ponta.
A plataforma MTS‐6000 em si não tem um software para fazer supervisão, pois a mesma é para
ser utilizada em testes de campo e testes manuais.
A figura 3 mostra as interfaces da plataforma MTS‐6000 da JDSU.

Figura 3: Interfaces para teste e dados da plataforma MTS‐6000.
Para uma aplicação do sistema SRO foi desenvolvido um software básico na linguagem Delphi que
envia comandos ao OTDR da plataforma MTS‐6000 para que a mesma monitore e faça medidas
automáticas de tempos em tempos de um link de fibra óptica ponta a ponta de aproximadamente 16 km.
A supervisão é feita por uma fibra óptica escolhida no cabo que é a fibra apagada, pois a mesma não
possui sinal de informação.
O software desenvolvido que supervisiona um link óptico não manipula dados do OTDR, ou seja,
apenas automatiza o teste, mostra os alarmes das medidas decorrentes das falhas geradas e os resultados
para posterior análise por um técnico. O software utiliza as teclas de atalho do computador para simular
um teste automático. Por exemplo, a tecla Ctrl S do teclado pode acionar a tecla de controle (Start/Stop)
do OTDR. Sendo assim não há necessidade de um operador iniciar um teste toda vez que desejar
supervisionar um link.
O OTDR MTS‐6000 é ligado ao computador via porta Ethernet e o software envia comandos para o
OTDR através do Virtual Network Computing (VNC), protocolo que possibilita interfaces gráficas remotas.
Estando o OTDR em rede, após a devida configuração, o técnico pode ter acesso aos testes realizados
remotamente e automaticamente. Os arquivos para análise detalhada podem ser visualizados no próprio
OTDR ou no computador onde as medidas serão transferidas para o PC via transferência File Transfer
Protocol (FTP). As medidas são realizadas de tempos em tempos e ao final do teste, o operador tem
acesso à quantidade de testes realizada, bem como os relatórios de medidas que o próprio OTDR já
disponibiliza ou através do software de visualização de arquivos que o fornecedor disponibiliza, o Fiber
Trace, que permite aos usuários visualizar, editar, analisar e imprimir em um formato profissional dados
de teste adquiridos em campo com a plataforma MTS‐6000.
O software na linguagem Delphi envia comandos via Ethernet pelo browser VNC automatizando
assim o teste do OTDR, ou seja, ele conta 10 segundos para então iniciando o primeiro teste, enviando
comando ao botão de controle Start/Stop. Esse teste é realizado num período de tempo de 50 segundos.
Ao final dos 50 segundos, é dado mais um período de 10 segundos e continua em loop. Esse tempo de

teste é apenas para nível de demonstração, pois uma medida com precisão maior precisa de um tempo de
aquisição maior. Em média, são realizados de três a quatro testes de supervisão ao dia para um sistema de
supervisão real.
Sendo que o software não manipula os dados do OTDR, a primeira configuração de teste tem que
ser feita pelo usuário, pois a mesma não é feita automaticamente. Ou seja, o usuário configura com os
parâmetros desejados e deixa o teste processando. Os testes realizados são salvos na memória do OTDR
ou transferidos para o PC para manipulação dos arquivos testados.
A figura 4 mostra a interface de usuário que automatiza o teste do OTDR para essa supervisão
onde, ao término, mostra a quantidade de testes realizados.

Figura 4: Interface da automatização do teste do OTDR.
Após a automatização do teste do OTDR, foi realizada uma montagem de um link de fibra óptica
ponta a ponta ligado a equipamentos que demonstram uma supervisão. Numa supervisão, o OTDR é
ligado a outros equipamentos que juntos monitoram uma rede óptica. A figura 5 mostra o diagrama da
montagem.

Figura 5: Diagrama do link de fibra ponta a ponta.

Para a supervisão desse link foi utilizado um cabo óptico de doze fibras do tipo monomodo, porém
das doze fibras, foram utilizadas apenas 6, ou seja, 3 fibras tube loose com duas fibras ópticas em cada.
Uma dessas seis fibras foi ligada diretamente ao OTDR, a chamada fibra apagada do cabo de fibra óptica,
que é a fibra de referência da supervisão desse link. Os outros dois pares de fibras foram ligados a dois
modens, um gerador de sinais elétricos e um medidor de taxa de erro. As falhas ocorridas nesse cabo
óptico têm que ser percebidas pelo medidor de taxa de erro e pelo OTDR através da fibra de referência.
Para a medida de referência foram fixados parâmetros para geração de alarmes das medidas com os
seguintes valores limites de perdas: Emenda (>0,30 dB), Conector (>0,50 dB), Refletância (> ‐35 dB).
O tamanho do link em teste foi de 16 km, ou seja, foram usadas duas bobinas de fibras ópticas de
aproximadamente 4 km cada. Após a fusão, o tamanho passou a ser de 8 km e após um loop foi possível
obter um link de teste de aproximadamente de 16 km.
Os dois modens utilizados são da marca AsGa, modelo MMO FLEX, que foram configurados para
funcionar como comando remoto e outro como comando local, sendo que um ficou em loop. O tributário
escolhido dos modens foi o de número 3.
O gerador de padrão utilizado foi o PCM MUSTGENERATOR, PATTERN GENERATOR Wandel e
Goltermann com taxa de transmissão utilizada de 2.048 bits/s.
O medidor de taxa de erro utilizado foi o PCM BITFEHLERMESSER, DIGITAL ERROR RATE METER,
com taxa de transmissão de 2.048 bits/s.
Os equipamentos foram conectados da seguinte forma:
 Fibra amarela do tube loose verde conectada ao Tx do modem remoto;
 Fibra verde do tube loose verde conectada ao Rx do modem local;
 Fibra amarela do tube loose amarelo conectada ao Tx do modem local;
 Fibra amarela do tube loose amarelo conectado ao Rx do modem remoto;
 Fibra verde do tube loose branco conectado ao OTDR;
 Fibra verde do tube loose branco reserva para ser conectado ao OTDR;
 Saída elétrica (S3) do modem local ligada ao medidor de taxa de erro;
 Entrada elétrica (E3) do modem local ligada ao gerador de sinal elétrico.
O OTDR é ligado ao PC através do VNC, estando o equipamento em rede ou ligado ponta a ponta.
A figura 6 mostra os equipamentos montados para a simulação da supervisão.

Figura 6: Equipamentos usados pra simular supervisão.

Foi utilizado um atenuador óptico de 15 dB que, após colocado em um dos pares de fibras
localizados a 8 km (local onde foi feito loop com conectores), o modem local acusou ausência de sinal
óptico, conforme o alarme que a seta indica na figura 7. No OTDR apareceu uma curva com falha.

Figura 7: Ausência de sinal óptico causado por inserção de atenuador.
As medidas que estejam fora do limite estabelecido nos parâmetros, um sinal X na cor vermelha
aparecerá no canto superior direito da tela do OTDR, confirmando uma não conformidade em algum
trecho da medida, conforme mostra a figura 8.

Figura 8: Medida com alarme.
A curva do OTDR da figura 9 é a curva tomada como referência desse link que acusou um evento
reflexivo causado pelos adaptadores em 8 km e uma atenuação causada pelas fusões em 12km. Foi
colocada essa referência com falhas propositais, pois numa supervisão real quando a curva de referência é
plotada há um cadastro de todo o percurso com tudo que apresenta nele. Essa medida é real, porém vista
com software visualizador de curva OTDR.

Figura 9: Curva de referência da montagem prática.
CONCLUSÃO
Como testador de rede de fibra óptica em campo ou como parte de um sistema de supervisão
óptico, o OTDR é altamente eficiente poupando tempo, localização e manutenção de redes ópticas.
Com a pesquisa realizada foi possível comprovar a eficiência do sistema de supervisão de rede
óptica usando o OTDR e como testador de link, manualmente. Através da simulação é possível comprovar
a utilização de apenas um equipamento OTDR para gerenciar falhas num enlace de um ambiente menor
(interno) dependendo do alcance do OTDR. Com o plug‐in OTDR 8126 MR do módulo MTS‐6000 do
fornecedor JDSU é possível supervisionar um link de até 50 dB.
Com o uso do software de automatização, esses testes podem ser monitorados automaticamente
e remotamente quando o equipamento estiver em rede e configurado.
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RESUMO
A preocupação com os recursos energéticos nos últimos
anos tem sido uma constante não somente no que
cerne a sustentabilidade como também a partir do
ponto de vista do custo operacional. Usando uma
instituição de ensino como ambiente de estudo, como o
caso do IFBA – campus Salvador – nota‐se que esta
possui uma grande quantidade de salas equipadas com
luzes, ventiladores e aparelhos de ar condicionado. No
entanto, ao se observar o uso diário destes
equipamentos é possível notar situações em que há

desperdício e mau uso destes recursos. Pensando‐se
nisso, buscou‐se elaborar um sistema de gerenciamento
de luzes, ventiladores e aparelhos de ar condicionado
para as salas que opere de modo autônomo. Tal sistema
deverá controlar estes recursos de forma automática
para que não exista má utilização dos mesmos através
do uso de sensores de luminosidade, presença e
temperatura de modo a atuar nas saídas de maneira
eficiente e eficaz. O controle também contará com
comunicação wireless e serial.

PALAVRAS‐CHAVE: Automação, domótica, eletrônica, redes sem fio, eficiência energética

AUTONOMOUS DOMOTICS APPLIED IN ELETRIC RESOUCERS MANAGEMENT
ABSTRACT
The concern with the electric resources in the last years
have been held constant not only because sustainability
but also because of the operational costs. Using an
education institute as object of study, like IFBA –
Salvador campus –, it is possible to notice a great
number of classrooms with lights, ventilators and air
conditioners. However, observing the use of those
equipment it is also possible to notice situations where
there is waste and bad use of it. Thinking of that, an

automatic management system for rooms that operates
automatically tried to be built. The system should
control those equipment in an automatically way in
which there is no bad use of it. It should be made using
light, proximity and temperature sensors to manage the
outputs with efficiency and effectiveness. The control
system will also count on serial and wireless
communication.

KEY‐WORDS: Automation, domotics, electronics, wireless networks, energy efficiency

DOMÓTICA AUTÔNOMA APLICADA NO GERENCIAMENTO DE RECURSOS ENERGÉTICOS

INTRODUÇÃO
A crescente preocupação com os recursos energéticos e o desenvolvimento gradual das
noções de sustentabilidade fez com que os Sistemas de Energia Elétrica (SEE) fossem
gradativamente alterados. Primeiramente buscou‐se uma melhoria na própria eficiência dos
equipamentos, e após isso se passou a procurar sistemas inteligentes de gerenciamento de
recursos, por exemplo.
Uma das mudanças devido ao avanço da tecnologia foi a criação dos sistemas que
possibilitam leituras automáticas dos recursos utilizados e disponibilizam o consumo em tempo
real, bem como os sistemas que possibilitam o controle de cargas utilizadas (SOARES, 2011).
Também houve o crescimento dos conhecidos sistemas de automação residencial –
domótica – que passaram a ser utilizados em estabelecimentos comerciais e industriais. Uma
arquitetura simples de um sistema de automação é sugerido por Renato Nunes e José Delgado
(NUNES, 1988) com um modulo de supervisão (que supervisiona tarefas) e um de controle (que
interage com dispositivos de entrada – sensores e botões – e de saída). Um terceiro elemento
(computador) pode ser adicionado para programação em alto nível e conexão com rede TCP/IP.
Um instituto de educação, como o IFBA, possui em sua estrutura uma série de instalações
elétricas que demandam um alto gasto devido ao uso continuo. Quando essas instalações se
espalham pelo campus em diferentes salas, o uso dos mesmos se torna difícil de controlar. Ao
deixar nas mãos dos usuários a responsabilidade do consumo consciente, muitas vezes é possível
encontrar desperdício e desatenção no que diz respeito ao consumo energético. Utilizando dados
mais precisos, a instituição conta com mais de 15 edificações e é utilizada por mais de seis mil
pessoas. Uma análise simples constata que qualquer ação de uso consciente faz uma grande
diferença no gasto energético.
Pensando‐se nisso buscou‐se confeccionar um sistema de gerenciamento destes recursos
para diminuir o custo operacional dos mesmos. A ideia inicial é automatizar luzes, ventiladores e
aparelhos de ar condicionado das salas através do uso de sensores de luminosidade, presença e
temperatura para garantir que os aparelhos sejam desligados quando as salas estiverem em
desuso e que não haja o uso desnecessário das lâmpadas durante o dia, por exemplo, quando a
claridade natural é suficiente para iluminação – baseando‐se na iluminação mínima apropriada
para as salas de aula que é de 300 lux (DEONILDE, 2003). A automatização dos aparelhos de ar
condicionado no que diz respeito ao ajuste de um padrão térmico evitará possíveis desconfortos
(frio excessivo) e a sobrecarga do compressor.
Além dos sensores supracitados, é necessário manter a presença dos botões para
acionamento local dos equipamentos bem como criar uma rede para acionamento remoto dos
recursos da sala de aula. Essa rede é feita com os módulos que utilizam o protocolo ZigBee (IEEE
802.15.4) similar ao Bluetooth. Através dos módulos comercialmente denominados XBee é

possível criar uma rede de baixo consumo e relativo baixo custo sem a necessidade de utilização
de fios, uma vez que eles se comunicam via RF (radiofrequência).
Para controlar a rede, é necessária uma central de processamento (ou módulo de
supervisão como citado acima) que deve se manter atualizada com o estado das luzes,
ventiladores, temperatura ambiente e do aparelho de ar condicionado das salas de aula e ter a
possibilidade de acionamento destes componentes bem como de ler os sensores.
Também se previu a criação de uma interface com o intranet da instituição para a criação
de um sistema de usuário e senha onde professores e pessoal autorizado possam reservar o uso
das salas por um período compatível com o cronograma da instituição, ou seja, de acordo com as
“horas aula”. Assim é possível garantir que após as aulas luzes, ventiladores e aparelhos de ar
serão desligados automaticamente. Os módulos de controle local também contarão com RTCs
(Real Time Clock) para o contagem do tempo e desligamento dos equipamentos sem depender
de uma central remota.
MATERIAIS E MÉTODOS
Ao final da revisão de literatura e o levantamento do material necessário chegou‐se á um
sistema conciso baseado nas seguintes necessidades:
1. O sistema de automatização das luzes e ventiladores deve ser inteligente e, portanto,
seu comportamento deve ser baseado na leitura de sensores confiáveis, mas o tempo
também deve ser uma variável de grande importância, uma vez que o uso das salas
está sempre condicionado à um horário pré determinado.
2. O sistema não pode permitir o uso desnecessário de energia elétrica (a exemplo de
luzes ligadas durante o dia em que a claridade natural é suficiente para a iluminação –
que foi convencionado como 300 lux, podendo‐se alterá‐lo de acordo com a
necessidade real).
3. No que diz respeito aos aparelhos de ar condicionado, o sistema não deve permitir que
os usuários sobrecarreguem o compressor do equipamento utilizando‐o em
temperaturas muito baixas durante tempo prolongado. Deste modo ele também
evitará desconforto térmico através do uso de sensores de temperatura.
4. Os módulos de controle local devem conter todos os sensores (luminosidade,
proximidade e temperatura) prontos para uso – independente do módulo de
supervisão – bem como ter a possibilidade de marcar o tempo de uso dos
equipamentos através de RTCs para um horário compatível com as salas.
5. Deve‐se preparar o dispositivo para ser integrado a uma central baseada em um
sistema de usuário e senha (dentro do intranet do IFBA) onde será disponibilizado um
portal no qual será possível reservar salas tornando o ligamento e o desligamento dos
equipamentos automáticos dentro do período reservado via intranet, baseando‐se
também na leitura dos sensores.

Dessa forma, o fluxograma do sistema foi feito da seguinte forma: dentro de cada sala
automatizada existe um controlador que realiza a leitura das variáveis locais: luminosidade,
presença de pessoas (de acordo com um sensor infravermelho) e temperatura. O estado dessas
variáveis é processado no próprio controlador mediante o acionamento de luzes, ventiladores ou
aparelhos de ar condicionado (através de três botões – um para cada).
O uso da luz está condicionado á aprovação dos sensores. Ela só é liberada se o sensor de
luminosidade indicar uma iluminancia inferior à 300 lux. O ventilador tem uso liberado –
mediante ao acionamento do botão –, mas seu tempo de uso é monitorado para ao termino da
aula (baseado em um tempo de 50 e 100 minutos) ele ser desligado – o mesmo sendo válido para
a luz. É importante destacar que no momento de desligamento automático, quando o tempo
expira, o sensor de infravermelho é consultado para avaliar se ainda existem pessoas na sala e,
em caso positivo, o uso dos aparelhos fica liberado por mais tempo.
Os aparelhos de ar condicionado tem uso condicionado á leitura dos sensores de
temperatura. A partir do seu acionamento a leitura é continua de modo a verificar se a sala está
em condições térmicas confortáveis – de vinte a vinte e três graus Celsius, seguindo‐se exemplos
de leis municipais no Brasil, como a do Rio de Janeiro, por exemplo (PROCON‐RJ, 2012).
Buscando‐se essa temperatura o ar condicionado é controlado de maneira automática.
Simultaneamente ao acionamento das luzes, ventiladores ou aparelhos de ar o
controlador local envia através de sua porta serial o estado destes elementos para que em uma
central remota seja feito o monitoramento. O estado dos aparelhos vem junto com uma
identificação da sala e são enviados via protocolo IEEE 802.15.4, similar ao Bluetooth, através dos
módulos comerciais XBee.
Além do acionamento local (através de botões), também há possibilidade de um
acionamento remoto através da central (que é um terminal qualquer – um computador, por
exemplo) realizado através de comandos que consistem na ordem a ser executada acompanhada
da identificação da sala. Esse acionamento remoto será feito no sistema intranet.
O acionamento das luzes e ventiladores pode ser feito com relés acionados por
transistores ou TRIACs a partir de um sinal de saída de um microcontrolador. Contudo, os
aparelhos de ar condicionado necessitam de um controle mais sofisticado.
Os aparelhos de ar condicionado em sua grande maioria se utilizam de controles remotos
com transmissão por infravermelho, ou seja, o código que o controle transmite para o ar
condicionado se dá a partir de pulsos de luz (imperceptíveis para a visão humana) em uma
determinada frequência. Ao chegarem no ar condicionado os pulsos de luz são analisados por
um dispositivo eletrônico que apenas permite a passagem de pulsos em determinada frequência,
pois desta forma o sinal de comando não é confundido com a luz ambiente ou outros tipos de
ruído na linha de transmissão.
A transmissão do código a partir de pulsos de luz se dá por um LED (Light‐Emitting Diode,
ou Diodo Emissor de Luz), componente eletrônico que varia entre dois estados – no caso do
sistema – ligado, quando está a emitir luz e desligado, quando não está a emitir luz. Através
destes dois estados, o controle remoto do ar condicionado envia um trem de pulsos contendo 0s

e 1s (bits) que são reconhecidos pelo aparelho e atuam de alguma forma no mesmo.
Uma vez que o acionamento do ar condicionado se dá através IR (InfraRed), antes de
implementar o controle do mesmo foi necessário levantar os códigos para cada função desejada
para o aparelho. Assim, o projeto se dividiu em duas frentes de trabalho:
1. Construção de uma placa controladora de luzes e ventiladores com sensores
(luminosidade e presença), saídas – através de relés – e comunicação serial/sem
fio.
2. Levantamento do código de bits de diversas marcas de ar condicionado presentes
no campus e construção de um banco de dados para utilização futura no controle
dos mesmos (integração com o a outra placa controladora).
O controle de luzes e ventiladores consistiu em construir um circuito baseado no modo de
operação descrito anteriormente: observar as condições dos sensores e ativar/desativar as saídas
caso fosse necessário. Para tal foi escolhido o microcontrolador AT89C2051 da família MCS‐51,
por ser de fácil utilização e baixo custo. Fez‐se necessário a construção de um algoritmo capaz de
realizar leituras nos sensores, interpretá‐las mediante acionamento dos botões ou acionamento
remoto via rede e, além disso, atualizar o módulo de supervisão (que se trata de uma interface
no intranet) para que ele disponha dos estados das luzes e ventiladores. Chegou‐se ao seguinte
fluxo de dados (figura 1):

Figura 1 – Escopo dos componentes do sistema e fluxo de dados do mesmo.

Em seguida chegou‐se ao fluxograma para o programa a ser gravado no microcontrolador,
explicitado na figura 2.

Figura 2 – Fluxograma para o programa á ser gravado no microcontrolador.
É preciso lembrar a placa controladora de luzes e ventiladores não contou com o RTC e a
contagem de tempo proposta pelo sistema foi simulada através de comandos via serial
(utilizando‐se um computador qualquer como terminal).
Quanto ao sensoriamento, tratam‐se de circuitos sensores de luminosidade e de presença
(através de infravermelho). O primeiro foi construído usando‐se um LDR (Light Dependant
Resistor, ou Resistor Dependente de Luz) e um amplificador operacional. Basicamente o circuito
compara a leitura do LDR através de um nó resistivo com uma tensão que representa o set point
do sensor retirada através de um potenciômetro. Com a ajuda de um luximetro pode‐se calibrar
a saída do circuito para apresentar um valor 0 ou 1 de acordo com a luminosidade. A iluminação
mínima para as salas de aula é de 300 lux, então cada sensor foi calibrado para sinalizar essa
iluminação mínima. A saída do amplificador operacional foi conectada diretamente á uma porta
do microcontrolador
O sensor de presença consiste em um sensor infravermelho juntamente com o seu
circuito de implementação além de uma lente de Fresnel para aumento do campo de atuação do
mesmo. Como o objetivo do projeto contemplava a construção do sistema de modo geral ele não
foi construído devido à sua relativa complexidade. No entanto, na placa construída foi colocado
um fotoacoplador conectado a uma porta do microcontrolador para a leitura de dados no sensor.

Ambos os circuitos podem ser vistos na figura 3.

Figura 3 – Sensor de luminosidade e fotoacoplador para sensor de presença.
Juntamente com os sensores, a parte de entrada do circuito também é composta de dois
botões (um para luzes e outro para ventiladores). Foi utilizado um circuito monoastavel para
realizar o deboucing de cada botão (figura 4) e para tal utilizou‐se um único CI 556 (que possui
dois osciladores 555). Quando o controle de ar for integrado, utilizar‐se‐á 3 botões.

Figura 4 – Configuração monoastável para debouncing em botão.
A saída do circuito é composta basicamente de dois transistores que acionam dois relés,
individualmente, de 5 V. Para a comunicação a placa dispõe de uma conexão RS‐232 para testes
via cabo, possibilitada por um CI MAX232 conectado à porta serial do microcontrolador e uma
interface com o XBee – modulo para comunicação sem fio – intercambiáveis através de um
header de 3 pinos. Como o XBee trabalha com tensão lógica de 3.3 V, é necessário também um
pequeno conversor porque o microcontrolador trabalha com 5 V. Esse conversor é obtido através
de resistores.
Os módulos XBee são usados para construir uma rede sem fio. Eles utilizam o protocolo
padronizado IEEE 802.15.4 e fornecem uma alternativa para comunicação via RF de relativo baixo
custo e de baixo consumo. É possível construir variados tipos de rede através da pré configuração
do módulo, e para tal faz‐se necessário uma interface de programação, que trata‐se de um
conector serial e um CI para intermediação (o mesmo CI contido na placa, MAX232) além do
conversor de 5 V para 3.3 V (figura 5).

Figura 5 – Placa programadora do XBee pronta para receber os módulos, possuindo
também LEDs de sinalização, circuito de alimentação e botões para teste.
A aquisição de dados para construção do controle de ar condicionados se deu de forma
manual inicialmente. Como dito anteriormente, o controle do mesmo se dá através de um trem
de pulsos provenientes de um LED infravermelho. Através da utilização de um receptor
infravermelho combinado com um osciloscópio é possível descobrir qual trem de pulsos (ou
código de pulsos ou código de bits) é utilizado para cada ação realizada pelo aparelho.
Como cada fabricante possui um código de pulsos para que todos os aparelhos possam
ser automatizados faz‐se necessário a aquisição de dados com variados controles remotos, daí
esta etapa ter a necessidade de ser realizada separadamente.
A metodologia de obtenção dos dados do ar condicionado, então, se deu através de um
osciloscópio e um receptor infravermelho. Os botões do controle eram pressionados próximos ao
receptor e o trem de pulsos gravados no osciloscópio. A partir daí eram registrados padrões de
tensão e mudança ao longo do tempo para construção de um banco de dados (figura 6).

Figura 6 – Imagem do trem de pulsos obtidos na tela do osciloscópio ao pressionar um botão do
controle frente ao receptor infravermelho. A oscilação da tensão e avariação na frequência eram
analisadas e em seguida registradas em um banco de dados
O futuro controle do ar será, então, implementado através de um arranjo simples de um
LED infravermelho chaveado por um transistor conectado a porta do microcontrolador, que
emitirá o código de pulsos armazenado em um banco de dados para cada situação desejada. Esta
nova etapada do sistema também demandará a implementação de sensores de temperatura.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao final do processo, pode‐se obter a placa de controle funcional para a etapa de
automatização de luzes e ventiladores (figura 7) que inclusive já tem condições de instalação.

Figura 7 – Layout final da placa de controle de luzes e ventiladores incluindo circuito de
alimentação.
Para o código do microcontrolador foram criados alguns comandos que foram inseridos
via porta serial para acionamento de luzes/ventiladores além de leitura de sensores (como na
tabela 1)
Tabela 1 – Lista de comandos (nos quais X00 significam possíveis identificadores de blocos e
salas), respostas e comportamento da placa
Comando
X00LON
X00LOF
X00VON
X00VOF
X00OFF
X00SES

Ação
Liga luz
Desliga luz
Liga ventilador
Desliga ventilador
Desliga luz e ventilador
Lê sensor infravermelho

Resposta do sistema
L‐ON
L‐OFF
V‐ON
V‐OFF
OFF
P‐ON ou P‐OFF

O levantamento do trem de pulsos para cada comando a ser realizado pelos aparelhos de
ar condicionado também foi levantado, embora ainda faltem fabricantes à serem contemplados.
Como dito anteriormente, o controle do ar se dá apenas por um LED chaveado em intervalos de
tempo específicos pelo mesmo microcontrolador, ligando ou desligando o aparelho bem como
aumentando ou diminuindo a temperatura de acordo com um sensor de temperatura ainda por
ser definido.
Até o momento o controle foi feito em uma placa contendo entradas e saídas capazes de
gerenciar apenas luzes e ventiladores – embora ela funcione perfeitamente. Essa placa utiliza um
AT89C2051 e não possui um RTC na mesma, de modo que o controle por tempo depende ainda
da rede sem fio, que ainda não foi implementada embora as placas programadoras dos módulos

de RF estejam finalizadas.
Uma vez que agora se possui os trens de pulso para controle do ar, cogita‐se migrar todo
o sistema para uma nova placa contendo um microcontrolador da família PIC, utilizar um RTC
integrado a placa para controle por tempo de modo local e um sensor de temperatura digital
DS18B20. Os outros sensores, os botões para acionamento e as saídas continuarão os mesmos e
estarão presentes nessa nova placa (apenas serão inclusos um botão para ligar/desligar o ar
condicionado e uma saída para o controle do mesmo – que é o LED chaveado pelo transistor). De
posse de uma placa controladora eficaz e eficiente no controle de todos os recursos, será criada a
rede e o sistema de gerenciamento no intranet para acionamento remoto.
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RESUMO
Robôs são desenvolvidos para desempenhar diversas
atividades e, neste trabalho, o robô seria usado para
auxiliar na telemetria de um ambiente. Ele seria
responsável por recolher informações dos sensores de
um ambiente e trazer essas informações para a base
que utilizaria esses dados. Para tal objetivo, uma das
etapas seria controlar sua velocidade para poder
administrar seu trajeto e posição.
Com o objetivo de tentar obter estabilidade e controle
da velocidade dos motores DC conectados às rodas do
robô móvel, o projeto faz uso de uma técnica
amplamente utilizada em Sistemas de Controle: o
controlador Proporcional Integral Derivativo.

Durante o projeto, foi desenvolvida uma placa de
circuito impresso para servir de interface entre os
componentes do robô e a placa Arduino Mega 2560,
baseada no microcontrolador ATMega2560, que irá
controlar o sistema. Por fim, para adquirir informações
do comportamento dos motores conectados às rodas do
robô, foi empregado o uso de encoders ópticos, um dos
tipos sensores mais exatos de monitoramento
eletrônico e medida de velocidade. Os resultados
obtidos no controle da velocidade são mostrados no
presente trabalho.

PALAVRAS‐CHAVE: robô móvel, Plataforma Arduino, PID, encoder, sistema embarcado.
SPEED CONTROL OF TERRESTRIAL ROBOT USING ARDUINO PLATFORM AND PID ALGORITHM
ABSTRACT
Robots are designed to perform different activities and,
in this work, the robot would be used to assist the
telemetry of an environment. He would be responsible
for collecting data from sensors of the environment and
bring this information to the base that would use the
collected data. For this purpose, one of the steps is to
control the robot’s speed to administer its path and
position.
With the goal of trying to get stability and speed control
of the DC motors connected to the wheels of the mobile
robot, the project uses a technique widely applied in
Control Systems: the Proportional Integral Derivative
controller.

During the project, a printed circuit board was
developed to make the communication between the
components of the robot and the Arduino Mega 2560
board, based on the ATmega2560 microcontroller,
which will control the system. Finally, to get information
about the motors’ behavior connected to the wheels of
the robot, we utilize optical encoders, one of the most
accurate types of sensors for electronic monitoring and
speed measurement. The results for the speed control
are shown in this paper.

KEY‐WORDS: mobile robot, Arduino Platform, PID, encoder, embedded system.

CONTROLE DE VELOCIDADE DE ROBÔ TERRESTRE UTILIZANDO PLATAFORMA ARDUINO E
ALGORITMO PID
INTRODUÇÃO
Existem inúmeras aplicações para robôs com a capacidade de se movimentar. Eles podem
atuar em diversos ambientes e substituir os humanos em diferentes atividades que os mesmos
poderiam desenvolver ou, até mesmo, em atividades em ambientes hostis (NIKU, 2010). Por
exemplo, há robôs que atuam em atividades repetitivas em ambientes industriais a robôs que
exploram outros planetas.
Com o maior interesse em desenvolver projetos para essas diferentes aplicações, os estudos
na área de robótica móvel estão se desenvolvendo consideravelmente em laboratórios de
grandes empresas, e até mesmo de pequenas Universidades, pois atualmente há uma maior
facilidade de acesso a recursos, produtos eletrônicos e à informação.
Segundo Niku (2010), um robô tem de estar integrado a um sistema com dispositivos
periféricos e sensores para ter utilidade e desempenhar sua função de maneira correta. Dessa
forma, surge um dos desafios da robótica móvel, que é como controlar os dispositivos atuadores
de um robô a partir de dados obtidos através de sensores, e a escolha das características desses
atuadores e sensores para que a atividade a ser executada atenda às expectativas da aplicação e
não ofereça nenhum risco, tanto para quem está no ambiente, quanto para o próprio robô
(PASCHOAL, 2009).
Diante de tantas aplicações, o robô do presente projeto desenvolve a atividade de auxiliar na
telemetria de um ambiente controlado. Telemetria se refere à aquisição de dados provenientes
de dispositivos remotos, para monitoramento, medição e controle. O papel do robô seria
recolher informações dos sensores de um ambiente e trazer essas informações para a base. Um
dos passos para esse robô desenvolver sua atividade da maneira desejada, é obter o controle de
sua velocidade.
O presente trabalho tem como proposta a utilização de um controlador Proporcional Integral
Derivativo (PID) simples para controlar a velocidade de um robô terrestre. Desse modo, o robô se
movimentará com velocidade constante ao seguir trajetória para o ambiente e no ambiente
monitorado, possibilitando também maior controle de sua posição.
VISÃO GERAL DO SISTEMA
Para a pesquisa desenvolvida, foram necessários: placa da Plataforma Arduino baseada no
microcontrolador ATmega2560 (ARDUINO, 2014), a IDE(Integrate Development Environment) da
Plataforma Arduino, a placa de circuito impresso para adaptação entre placa Arduino e o robô,
robô com motores DC com encoder óptico, rodas omnidirecionais, um osciloscópio, uma fonte de
tensão e pilhas AA. Além disso, alguns conceitos de robótica e da engenharia de controle foram
explorados como: a modulação por largura de pulso e o controlador proporcional integral
derivativo.
 PLACA ARDUINO MEGA 2560

Com a finalidade de tornar o projeto mais produtivo e desenvolvê‐lo em um tempo mais
reduzido, foi utilizada a placa da plataforma Arduino, que é Open Source, baseada no
microcontrolador ATmega2560. O ATmega2560 (ATMEL, 2014) é um microcontrolador que
oferece vários recursos para o trabalho atual e para possíveis melhoramentos em trabalhos
futuros, como: 256 KB de Memória Flash, dos quais 8 KB são usados pelo bootloader da placa,
4KB de EEPROM, 8KB de SRAM, oscilador de 16MHz, 54 pinos I/O, dos quais 15 podem ser saídas
PWMs (Modulação por Largura de Pulso), que são necessárias para o controle das rodas do robô,
6 timer/counter que irão auxiliar na contagem de alguns dados, 4 UARTs(Universal Asynchronous
Receiver Transmitter) para comunicação serial com outros dispositivos e, um desses canais, é
utilizado para fazer uma interface virtual da porta COM no computador que, em conjunto com o
bootloader pré‐instalado, dispensa gravadores externos. Além disso, o microcontrolador
apresenta interface I²C, SPI, RTC e um Watchdog Timer. Como essa placa apresenta o regulador
de tensão AMS1117 (AMS, 2014) com entrada de tensão limite de 15V, e pinos de saída de 5V,
esses recursos são reutilizados para complementar Placa de Circuito Impresso(PCB) a ser
confeccionada.


O ROBÔ CURUMIM

O robô utilizado no sistema foi reutilizado da plataforma de pesquisa Robô Curumim (XBOT,
2012), o qual tem arquitetura aberta e objetivo de promover o aprendizado na área de robótica.
O robô Curumim, ilustrado na Figura 1, criado pela XBot, apresenta sistema de locomoção com 3
motores DC e 3 rodas omnidirecionais. Cada motor DC é monitorado por um encoder óptico,
conectado a um motoedutor e roda omnidirecional, que possui roletes permitindo o robô se
deslocar na direção perpendicular ao eixo do motor e sem grande atrito. Em cima do robô, está a
placa mãe, com o microprocessador MSP430 que controla o sistema e, na parte inferior do robô,
também há uma placa Driver, para o acionamento de potência dos motores e recebimento das
informações dos encoders. Para comunicação entre o robô e o usuário que poderá controlá‐lo, há
um transceiver conectado à placa mãe e outro na rádio base conectado ao computador do
usuário. Além disso, para cobrir essa estrutura, ele apresenta uma capa com sensores
infravermelho.

Figura 1 ‐ Robô Curumim


A PLACA DE ADAPTAÇÃO ATUAL DO SISTEMA

Com o objetivo de ter um melhor controle do sistema, para essa aplicação específica, foi
retirada a placa mãe do Curumim e confeccionada uma nova placa de circuito impresso, como
mostrado na Figura 2(a). Essa placa de adaptação serve de interface entre a placa Arduino Mega
2560, que contém o microcontrolador do sistema, e o que foi reaproveitado do robô Curumim: a
placa Driver, os motores DC, as rodas omnidirecionais e os encoders, resultando na estrutura da
Figura 2(b).
(a)

(b)

Figura 2 – (a)Visão superior da placa com Arduino Mega 2560 (b) Visão Lateral do Robô
A PCI utilizada no projeto foi projetada utilizando a ferramenta Altium Designer. Como no
esquemático da Figura 3, ela apresenta, headers PMAE_CON1 e PMAE_CON2, na sua parte
inferior, para comunicação com a placa Driver reutilizada do Curumim, um inversor schmitt‐
trigger SN7414N (TEXAS INSTRUMENTS, 2012), que recebe informações do encoder vindas da
placa Driver, e pinos para que a placa Arduino Mega 2650 possa ser encaixada e conectada. O
Arduino Mega recebe os sinais do encoder que passaram pelo SN7414N e envia o PWM para o
robô pelo header PMAE_CON2. Nesta placa, também foi incluído um header para conectar um
módulo bluetooth, a ser utilizado na próxima fase do trabalho para comunicação sem fio com o
robô.

Figura 3 ‐ Parte do esquemático da placa de adaptação



ALIMENTAÇÃO

Para um bom funcionamento, o robô necessita de uma alimentação de aproximadamente 14V
a 12V para os motores e 5V para alimentação de alguns periféricos, circuitos integrados e a placa
Driver do robô. Para o funcionamento do sistema na fase de ensaios e para mantê‐lo bem
controlado, a placa recebia alimentação da fonte de tensão, e para fazer alguns testes garantindo
a mobilidade do robô foram utilizadas 12 pilhas recarregáveis AA de Ni‐Mh de 1.2V conectadas
em série que fornecem uma tensão inicial de 14.4V e corrente nominal de 2500 mA/h. Para
complementar a administração da alimentação, como parte da PCI da Figura 3, também há um
acionamento manual de ligar e desligar o robô, LED para indicar se o robô está ligado, e
conectores para receber a alimentação da pilha para a placa e para o conector de alimentação da
placa Arduino Mega.


A MODULAÇÃO POR LARGURA DE PULSO NOS MOTORES

Modulação por Largura de Pulso (PWM) é uma técnica que consiste em variar o ciclo de
trabalho de uma onda quadrada, relação entre o seu tempo em nível alto e o período, para variar
o valor médio de uma tensão (BOLTON, 2012). É utilizado, normalmente, para controlar de
motores DC ao brilho de LEDs. Esse resultado é obtido, na Plataforma Arduino, por exemplo, a
partir da mudança de sinal de tensão 0V para uma tensão de 5V em um determinado período de
tempo. Quanto maior o tempo médio do sinal em 5V, maior a potência no dispositivo controlado,
aumentando a velocidade, no caso do motor DC, e aumentando o brilho, no caso de LEDs. No
caso do atual projeto, que utiliza o microcontrolador ATmega2560, o PWM é enviado aos
motores pelos pinos de PWM através da função analogWrite(), passando valores de 0 a 255, de
acordo com o duty cycle requerido, como apresentado na Figura 4.

Figura 4 ‐ Modulação por Largura de Pulso na Plataforma Arduino
Fonte: Hirzel T. 2014.



O ENCODER

Com a finalidade monitorar o movimento rotacional das rodas do robô, faz‐se utilização de um
encoder óptico. Um encoder é um dispositivo que permite medir a velocidade e posição de um
objeto. Como ilustrado na Figura 5, o encoder óptico pode ser um disco com partes de tamanhos
similares, que deixam passar luz e outras partes opacas (BARRETT e PACK, 2012). Assim, de um
lado do disco fica um emissor de luz e do outro lado do disco um receptor de luz. Com o
movimento do disco, por exemplo, conectado a um motor, serão gerados pulsos, com freqüência
de acordo com sua velocidade, que podem ser contados pelo microcontrolador do projeto.

Figura 5 ‐ Encoder Óptico
Fonte: Editora Saber. 2013.


O CONTROLADOR PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO (PID)

O PID é um controlador utilizado na maioria dos controladores industriais, e aplicável em
sistemas de controle em geral (OGATA, 2011). O funcionamento desse controlador se dá através
da tentativa de manter o menor erro possível entre a variável controlada do sistema e o valor
almejado, chamado na Figura 6 de Setpoint. Com a saída de um sensor do sistema gerado pelo
processo e o Setpoint, é calculado um erro e, a partir desse erro, é calculada a soma das
componentes proporcional, integrativa e derivativa, como no esquema da Figura 6. O algoritmo
PID também faz uso de três coeficientes: proporcional (Kp), integral (Ki) e derivativo (Kd), que
podem ser ajustados de acordo com o sistema controlado para se obter melhores respostas de
controle.

Figura 6 ‐ Controlador Proporcional Integral Derivativo

O CONTROLADOR PID NO PROJETO


A CONTAGEM DOS PULSOS PELO ENCODER PARA CÁLCULO DO PID

Para essa aplicação, só serão utilizados os motores esquerdo e o direito do robô. Cada motor
foi ligado a 2 pinos com saída PWM para controlar o seu movimento e velocidade, sendo cada
pino responsável por um sentido do giro do motor.
Junto a cada um desses motores, há um encoder óptico aproveitado do robô Curumim que
gera 32 pulsos para cada volta da roda do robô. Para tentar não perder a contagem de pulsos e ter
o número mais exato possível, foram reservados dois Timers/Counters para receber e contar os
pulsos externos vindos do encoder. Os pinos do Arduino Mega 2560 utilizados para receber os
pulsos externos foram os pinos digitais 38 e 47 que correspondem, respectivamente, ao
Timer/Counter 0 e 5.
O pulso gerado pelo encoder encapsulado na roda é um sinal digital, porém pode apresentar
alguns ruídos. Por isso, necessitamos do inversor schmitt‐trigger para tornar a forma desse sinal
em ondas quadradas e bem definidas, obtendo como resultado o sinal da Figura 7, para uma boa
contagem pelos Timers/Counters do Arduino.

Figura 7 ‐ Pulsos do encoder depois do inversor schmitt‐trigger


A ATUAÇÃO DO PID

Com a medição da contagem de pulsos gerados pela rotação das rodas do robô utilizando o
encoder óptico, será possível controlar a velocidade do robô para que fique constante,
independentemente da carga em que o mesmo está exposto, embora respeitando as
características de força dos motores. Isso é possível através do uso do Controlador Proporcional
Integral Derivativo (PID) para os cálculos do PWM, e conseqüentemente, da velocidade. O
trabalho desenvolvido utiliza um algoritmo de PID simples, ilustrado pelo diagrama da Figura 8.

Figura 8 ‐ Diagrama de Blocos do Sistema de Controle
O usuário define um Setpoint, que seria o PWM necessário para os motores do robô atingirem
a velocidade desejada. Esse valor e o PWM da velocidade atual, adquirido a partir da contagem
dos pulsos do encoder, são usados para calcular o erro, que é usado como entrada no algoritmo
do PID.
Como não tínhamos o modelo matemático e especificações do motor, como seu RPM, torque,
os resultados foram obtidos empiricamente. Por meio de alguns ensaios, atribuindo valores às
constantes Kp, Ki e Kd do PID, verificando a estabilidade da velocidade, e imprimindo os valores do
PWM enviados aos motores no Serial Monitor da IDE do Arduino, foi visto que os melhores
valores, para esse exemplo, para essas constantes foram, respectivamente, 1.6, 0.005, 0.001. Esse
resultado é aplicado no cálculo do PID, que utiliza a equação da Figura 9.

Figura 9 ‐ Equação do PID
RESULTADOS EXPERIMENTAIS
O valor de saída do cálculo do PID será o PWM enviado aos motores. É usada a função da
biblioteca do Arduino, analogWrite(), para enviar esses valores aos pinos PWMs aos quais os
motores estão conectados, até que o sistema se estabilize e mantenha uma velocidade estável
durante a movimentação do robô no solo.
O PWM do sistema pode variar de 0 a 255. Assim, um dos tipos de ensaios foi o experimento
de deixar o robô parado e ligá‐lo, utilizando o algoritmo do PID. Após ligar o robô e definir o valor
do Setpoint igual a 127, por exemplo, observou‐se que a velocidade foi aumentada
automaticamente pelo PID e o robô começou a se mover. Imprimindo os valores do PWM no
Serial Monitor, inicialmente, o robô apresenta‐se parado com PWM Atual igual a 0. Depois de
ligado, o PWM é elevado para 255 pelo PID para tentar estabilizar o sistema, pois o erro é
máximo: 127 – 0 = 127. Após um curto período de tempo, o erro entre o Setpoint e o PWM Atual
torna‐se quase igual a 0 e o sistema encontra o equilíbrio, estabelecendo um PWM constante
igual a 129, valor bem aproximado do definido pelo usuário ao Setpoint.

Apesar de o encoder óptico ser um método com boa exatidão para contagem, o encoder
disponibilizado no sistema apresenta uma precisão baixa, de 32 pulsos por volta, o que muda
bastante o valor do PID, com a mudança de uma unidade, fazendo o PWM variar. Apesar da
pequena variação do PWM, a velocidade continua constante. Esses experimentos foram feitos
várias vezes e levaram aos mesmos resultados, como no gráfico da Figura 10(a).
(a)

(b)

Figura 10 ‐ Resultado do PID na velocidade dos motores (a) sem carga (b) com carga
Outro experimento que foi feito, foi definir em código um tempo fixo que o robô iria estar em
movimento. O objetivo seria observar se o robô andaria a mesma distância sem nenhuma carga
sobre ele e com uma carga sobre ele. Isso serviria para verificar se o PID tenta acelerar o robô para
compensar a redução na velocidade causada pela carga adicionada. Com o Setpoint do PWM em
127, como no exemplo anterior, o robô sem carga, após ser ligado, se deslocou por cerca de 1,16
metros. Ao colocar em cima dele uma carga um pouco menor que o seu peso, com o mesmo
Setpoint e ligando o mesmo, observou‐se que o robô se deslocou por cerca de 1,10 metros, o que
constata o objetivo do projeto, pois a variância foi mínima em todas as tentativas. Como
observado na figura 10(b), o PID aumenta o PWM para cerca de 150, para tentar compensar o
aumento da carga que tenderia a reduzir a sua velocidade.
CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos com a aplicação do algoritmo do controlador Proporcional
Integral Derivativo (PID) simples desenvolvido e testado, o sistema atende ao que foi proposto: o
controle e estabilidade da velocidade dos motores do robô.
Com o uso da Plataforma aberta Arduino, a produtividade do projeto foi bastante satisfatória,
pois a plataforma é simples de utilizar e, com a sua integração a placa de circuito impresso
desenvolvida, o tempo de desenvolvimento da placa de controle foi diminuído. Outro ponto que
contribuiu para o sucesso do trabalho foi a utilização do encoder óptico, que é uma das maneiras
conhecidas mais exatas de medida, cooperando para o controle da velocidade dos motores.
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RESUMO
O estudo das antenas patch em microfita fez grande
progresso nos últimos anos. A antena de microfita é
comercialmente usada em muitas aplicações, tais como
a transmissão direta em serviços de satélite,
comunicações móveis, sistema de posicionamento
global, o uso médico em hipertermia, etc. Quando
comparado com antenas convencionais, antenas patch
em microfita tem mais vantagens e melhores
perspectivas. Neste trabalho é apresentado uma
proposta de uma antena patch em microfita com fendas
duplas paralelas, projetada para operar na frequência de

operação de sistemas WiFi (Banda ISM – 2,45 GHz). A
análise inicial foi feita por simulações através do
software Ansoft DesignerTM que faz uso do método dos
momentos (MoM). Um estudo paramétrico foi realizado
com o intuito de investigar o comportamento de fendas
no patch irradiante. A antena proposta foi excitada pela
técnica de linha de microfita e posteriormente teve seus
resultados simulados e validados através de medições
em um analisador de rede vetorial. Resultados
simulados e medidos são apresentados e discutidos.

PALAVRAS‐CHAVE: Antenas de microfita, comunicações móveis, banda ISM, fendas.
PARAMETRIC STUDY OF A MICROSTRIP PATCH ANTENNA WITH DOUBLE SLOTS IN PARALLEL
ABSTRACT
The study of microstrip patch antennas has made great
progress in recent years. The microstrip antenna is used
commercially in many applications, such as direct
broadcast satellite services, mobile communications,
global positioning system, medical use in hyperthermia,
etc. When compared to conventional antennas,
microstrip patch antennas on has more advantages and
better prospects. This work presents a proposal of a
microstrip patch antenna with double slots in parallel,
designed to operate in the frequency of operation of
WiFi systems (ISM Band ‐ 2.45 GHz). The initial analysis

was performed simulations using the Ansoft Designer
software that makes use of the method of moments
(MoM). A parametric study was performed in order to
investigate the behavior of double slots in the radiating
patch. The proposed antenna was excited by the
technique of microstrip line and subsequently had his
numerical results validated by measurements on a
vector network analyzer. Simulated and measured
results are presented and discussed.

KEY‐WORDS: Microstrip antenna, mobile communication, ISM band, slots.

ESTUDO PARAMÉTRICO DE UMA ANTENA PATCH EM MICROFITA COM FENDAS DUPLAS
PARALELAS
1

INTRODUÇÃO

Um dos maiores recursos naturais na comunicação entre os seres humanos é o espectro
eletromagnético e a antena tem sido um dispositivo de fundamental importância para o
aproveitamento deste recurso. Nos últimos anos, tem havido um rápido crescimento na
comunicação wireless (comunicação sem fio) (MUTIARA, 2011). Existe um grande tráfego de
troca de informações usando smartphones, pagers, telefones, laptops, vários tipos de assistentes
digitais pessoais e outros produtos de comunicação sem fio. Estes sistemas necessitam de
dispositivos portáteis, com baixo perfil e tem despertado bastante interesse dos pesquisadores.
Neste mercado competitivo, o surgimento de novas tecnologias sem fio resulta em demandas
crescentes por antenas com baixo custo, compactas/multibanda, que permitam, por exemplo, a
união de diferentes tecnologias sem fio em um único dispositivo portátil (OLIVEIRA, 2009). Uma
estrutura de antena utilizada para atender as características acima é as antenas planares em
microfita.
As antenas patch em microfita são associadas com várias vantagens de ser de baixo perfil,
versátil, conformados a superfícies onduladas e dispositivos de baixo custo (JAMES, 1989). Este
artigo consiste em um estudo paramétrico de uma antena patch em microfita com fendas duplas
paralelas através de simulações computacionais no software Ansoft DesignerTM. Um protótipo foi
construído e medido em ensaios no laboratório de Telecomunicações da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte utilizando um analisador de rede vetorial modelo R&S ZVB14.
A seção 2 apresenta um estudo a respeito da antena patch retangular em microfita. A estrutura
da antena analisada é descrita na seção 3. A seção 4 mostra os resultados experimentais e
medidos da antena investigada. Por fim a seção 5 apresenta as conclusões finais desse trabalho.
2

ANTENA PATCH RETANGULAR EM MICROFITA

Antenas são estruturas metálicas projetadas para irradiar e receber energia eletromagnética
(BALANIS, 1997). Na sua forma mais fundamental, uma antena patch em microfita consiste
basicamente de duas placas metálicas condutoras, paralelas, ligadas a um substrato dielétrico
isolador, tal como uma placa de circuito impresso, sendo uma das placas o elemento irradiador
(patch) e a outra camada de metal ligado ao lado oposto do substrato formando um plano de
terra (BALANIS, 1997), como demonstra a Figura 1.
A ideia de antena de microfita foi proposta pela primeira vez por Deschamps et al. (1953), mas
tornou‐se popular, sendo utilizadas em diversas aplicações, na década de 1970, quando foi
desenvolvido por pesquisadores como Robert E. Munson (MUNSON, 1974).

Figura 1 ‐ Modelo de uma antena patch de microfita
Projetar um patch irradiante (comprimento, largura, tipo de alimentação, etc.) e característica do
substrato dielétrico (constante dielétrica, a altura do substrato) determinam o comportamento
da antena. Um dos métodos de alimentação mais simples, de fácil construção e que apresenta
resultados satisfatório é o modelo da linha de transmissão (TLM) conforme descrito em BALANIS
et al. 1997. O material e forma do patch irradiante são outros fatores que influenciam no
resultado da antena, geralmente o patch é feito de materiais como cobre ou ouro e pode assumir
qualquer forma possível (COHEN, 1997), conforme Figura 2.

Figura 2 ‐ Diferentes tipos de patch irradiante
Antenas patch em microfita vêm provocando um imenso interesse em diversas áreas da
telecomunicação, isso se deve as suas inúmeras vantagens sobre as antenas de micro‐ondas
convencionais (GARG, 2001). Algumas das suas principais vantagens são listadas:





Compatível com circuitos integrados;
Peso leve, baixo volume e conformidade a vários tipos de estruturas;
Prontamente passíveis de produção em massa;
Antenas em microfita podem se ajustar a superfícies onduladas, o que torna possível
aplicação em fuselagens de aviões e mísseis;
 Baixo custo de fabricação;
 Antenas de duplas ou triplas frequências;

 Suporta tanto, linear, bem como a polarização circular.
Contudo, as antenas em microfita também possuem algumas limitações, em comparação com as
antenas convencionais, tais como:
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Largura de banda estreita;
Baixa eficiência e ganho;
Excitação de ondas de superfície;
Capacidade de processamento de potência é baixa;
Irradiação externa nas linhas e junções.
ESTRUTURA DA ANTENA EM MICROFITA COM FENDAS PROPOSTA

Inicialmente o projeto partiu de uma antena patch retangular (Figura 1), tal antena foi projetada
para ser aplicável na faixa de frequência central de operação de sistemas WiFi (IEEE 802.11b/g),
com frequência de ressonância (Fr) padronizada em 2,45 GHz. O substrato dielétrico usado foi o
FR‐4 (fibra de vidro) de espessura (h) igual a 1,5 mm e permissividade elétrica (r) de 4,4. A linha
de alimentação em microfita foi projetada para um sistema de 50 Ω. As dimensões da antena
patch (denominada de A0) foram calculadas com base na literatura (BALANIS, 1997; KUMAR,
2003), em que, foram obtidos os valores de W = 37,2343 mm (comprimento) e L = 29,094 mm
(largura). Algumas das expressões analíticas de projeto são descritas segundo as equações (1) –
(4).
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equação (2)

equação (3)

equação (4)

Em que, c é a velocidade da luz, εreff é a permissividade elétrica efetiva e ΔL é o comprimento
fringe. Para um melhor casamento de impedância entre o patch irradiante e a linha de
alimentação são inseridos inset‐fed (reentrâncias, y0) (RAMESH, 2003). A largura da reentrância
(x0) foi considerada à largura da linha de microfita (w0), enquanto o valor de seu comprimento

(y0) foi calculado através de fórmulas aproximadas (BALANIS, 1997), segundo as equações (5) e
(6):
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equação (5)

equação (6)

Em que, Rin(0) é a resistência de Entrada na Frequência de Ressonância, G1 é a condutância na
abertura radiante, G12 é a condutância entre os slots de radiação.
A Figura 3(b) ilustra o protótipo da antena com fendas proposta neste trabalho. O patch A0,
Figura 3(a), e as demais antenas foram simulados com o auxilio do software Ansoft DesignerTM,
que implementa o método dos momentos (MoM), para a análise precisa do comportamento
eletromagnético dessas estruturas. Com base na antena inicial (A0) foram inseridas fendas duplas
paralelas ao elemento de patch condutor. Em que, as dimensões das fendas foram calculadas em
relação aos parâmetros L e W. A princípio nomeou‐se o comprimento e a largura das fendas de
variáveis a e b, respectivamente, as dimensões dessas variáveis foram variando em forma de
porcentagem em relação a L e W. Por exemplo, a antena com as fendas, denominada A1 (Figura
3b), o parâmetro, a, é igual a 0,60L, ou seja, 60 % do tamanho de L o parâmetro, b, é fixo e igual a
0,04W. Outra dimensão considerada foi o espaçamento entre as fendas, dimensão essa chamada
de c, assim, como b ela teve seu valor fixado em relação a W. Por fim o parâmetro d que é a
distância entre a fenda e a margem da antena.
Para chegar à estrutura modelada da antena A1 foram feitas inúmeras simulações, variando os
parâmetros a, b, c e d, onde neste trabalho foi levado em conta apenas variações no parâmetro
a, fixando os demais parâmetros. As dimensões da antena e das fendas são mostrados na Tabela
1.

Figura 3 ‐ Estruturas das antena patch proposta: (a) antena patch retangular e (b) antena patch
com fendas duplas paralelas

Tabela 1 ‐ Dimensões das antenas em milímetros (mm)
ANTENAS
A0
A1
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L
29,094
29,094

W
34,2343
34,2343

L0
14,52
14,52

W0
2,87
2,87

y0
6.19
6.19

a
‐
17.4574

b
‐
1.4893

c
‐
1.4893

d
‐
1.4893

RESULTADOS SIMULADOS E MEDIDOS

A Figura 4 ilustra um protótipo de antena com fendas construído que foi projetado para a
frequência de 2,45 GHz. Os primeiros resultados numéricos foram obtidos através do software
comercial Ansoft DesignerTM, onde variou‐se o comprimento da fenda (parâmetro a), fixando os
demais parâmetros (b, c e d). O comportamento em frequência dessa antena foi analisado, em
que foi possível investigar a influência da inserção de fendas duplas paralelas no patch irradiante
sobre a frequência de ressonância (Fr), perdas de retorno (RL) e largura de banda (BW).

Figura 4 – Protótipo de antena com fendas construído
A Figura 5(a) mostra o resultado de perda de retorno em função da frequência para a antena com
4 (quatro) diferentes comprimentos da fenda (variação do parâmetro a), fixando os demais
parâmetros (b, c e d). Com base nos resultados simulados observa‐se que quando alteramos o
parâmetro a, houve uma influência direta no resultado da perda de retorno (RL). Pode‐se
observar que o resultado simulado para a antena com o parâmetro a igual a 0,60L obteve a
melhor perda de retorno para a frequência de projeto, os outro resultados com o parâmetro a
menor ou maior a 60% de L obtiveram resultados inferiores em relação a perda de retorno. É
possível observar ainda que para um valor de a igual 80% do comprimento L, houve um
deslocamento na frequência de ressonância para um valor superior a frequência de projeto que
foi de 2,45 GHz, apresentando uma baixa perda de retorno (< ‐10 dB), mostrando‐se dessa forma,
não propicia a funcionamento e posterior aplicação.
O resultado da Figura 5(b) mostra uma comparação entre simulação e medição para o protótipo
de antena construído (a=0,60L), em que é possível observar uma boa concordância entre os
resultados numérico e experimental, com baixas perdas de retorno. Essa antena apresentou um

resultado experimental de largura de banda de 85,0 MHz, superior a condição limite para
aplicações em sistemas de comunicação sem fio, que é de 83,5 MHz.
A baixa perda de retorno obtida (RL = ‐46,94 dB) para a antena construída com um valor de a
igual 60% de L caracteriza um ótimo casamento de impedância para essa estrutura, conforme
mostrado em medição realizada na carta de Smith (ver Figura 6a). O resultado do coeficiente de
onda estacionária (VSWR) medido e simulado para a antena com fendas propostas é mostrado na
Figura 6(b), em que o resultado medido aponta para um valor de VSWR igual 1,02 bem abaixo da
condição limite para um bom funcionamento da antena que é de VSWR=2, o que corresponde a
uma perda de retorno de ‐10 dB.

Figura 5 – Resultados de perda de retorno: (a) simulação variando o parâmetro a e (b)
comparação entre simulação e medição para a antena construída com o valor de a igual a 0,60L

Figura 6 – (a) Impedância de entrada medida na carta de Smith e (b) Resultado medido de VSWR

A Figura 7 ilustra os resultados simulados do diagrama de radiação 2D (plano H) e 3D para a
antena proposta. Observa‐se um diagrama de radiação semelhante ao de uma antena patch
retangular convencional (OLIVEIRA, 2008), a priori sem perdas e/ou deformação em seu formato,
em que o máximo da radiação no campo distante ocorre na direção perpendicular ao elemento
radiante (direção broadside).
A distribuição de corrente no patch irradiante para a antena com fendas analisada é mostrado na
Figura 8, onde podemos observar uma distribuição simétrica da energia no patch irradiante, com
alguma concentração de energia nas fendas de ambos os lados, dessa forma constatamos que há
alguma influência nas características de radiação da antena devido a presença das fendas, porém
sem grandes modificações no formato de seu diagrama de radiação, tendendo a um feixe
direcional. A Tabela 2 resume os resultados para as antenas propostas.

Figura 7 ‐ Diagrama de radiação: (a) 2D – Plano H e (b) 3D

Figura 8 – Distribuição de corrente no patch irradiante

Tabela 2 ‐ Resultados simulados e medidos.
Resultados

5

Antena A1
Simulado

Medido

Frequência de
ressonância (Fr)

2.42 GHz

2.43 GHz

Perda de retorno
(RL)

‐46.94 dB

‐41.56 dB

VSWR

1,01

1,02

Largura de banda
(BW)

60 MHz

85 MHz

Largura de banda
percentual (BW%)

2,47%

3,49%

Impedância de
Entrada

−

44,92 Ω

CONCLUSÃO

Neste trabalho foi proposta uma antena patch retangular com fendas duplas paralelas projetada
para a frequência de 2,45 GHz com aplicação na banda ISM (IEEE 802.11 b/g). O projeto consistiu
ainda de um estudo paramétrico realizado sobre a variação do comprimento da fenda
(parâmetro a), com o intuito de investigar a influência dessa variação nas características de
radiação da antena, quando comparado a uma antena patch retangular convencional. O
parâmetro variado na fenda foi o parâmetro a, fixando os demais parâmetros b, c e d. A antena
projetada com fendas apresentou um bom funcionamento, com uma boa concordância entre os
resultados numéricos e experimentais (com erro estimado em 0,5%), apresentando baixas perdas
de retorno e boas características de radiação, conforme observado pelo comportamento do
diagrama de radiação. A antena proposta apresentou uma largura de banda de 85 MHz, superior
aos 83,5 MHz exigidos para aplicações em sistemas de comunicação sem fio. Foi observado ainda
que as fendas influenciam na irradiação da antena, conforme observado pela distribuição de
corrente no patch irradiante, porém sem grandes mudanças na sua forma de irradiar. Para
trabalhos futuros, pretende‐se investigar a influência da variação dos demais parâmetros (b, c e
d) nas características de radiação da antena com fendas.
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RESUMO
O monitoramento dos sistemas elétricos de potência
tem tido cada vez mais importância visto que os
sistemas de energia tendem a operar em níveis cada vez
mais próximos do limiar de estabilidade. Neste contexto
estão as PMUs (Phasor Measurement Units),
equipamentos que medem em tempo real fasores de
tensão e corrente de forma sincronizada, utilizando para
isso sistemas de GPS (Global Positioning System).
Sabendo que a utilização de PMUs tem se tornado cada
vez mais comum em sistemas de energia, é necessário
que sua instalação na rede elétrica seja feita de maneira
ótima, ou seja, com o número mínimo de unidades

estrategicamente localizadas, sem que se perca a
observabilidade do sistema, visando, desta forma,
reduzir os gastos de aquisição e manutenção do
equipamento. Assim, este trabalho tem como proposta
realizar a alocação ótima de PMUs visando o
monitoramento da estabilidade de tensão do sistema
em tempo real. Para isto utiliza‐se o método de busca
exaustiva juntamente com o modelo auto‐regressivo
não‐linear com entradas exógenas (NLARX). A
metodologia proposta é aplicada ao sistema IEEE 14
barras e os resultados são promissores.

PALAVRAS‐CHAVE: Estabilidade de tensão, Medição sincronizada de fasores, NLARX, Busca exaustiva.

PMUS ALLOCATION METHODS WITH AUTO REGRESSIVE NONLINEAR AND SEARCH EXHAUSTIVE

ABSTRACT
Electric power system monitoring has gaining increasing
attention since power systems have been operated
close to stability limits. In this context, PMUs (Phasor
Measurement Units) are equipments largely used which
measures voltage and current phasors in real‐time using
GPS system (Global Positioning System). Then, it is
important to perform the optimal allocation of the
PMUs in the system, using the minimum number of

equipments and guarantee system observability. Then,
this paper proposes the optimal allocation of PMUs in
the network in order to perform real‐time voltage
stability monitoring. The proposed method uses
exhaustive search and non‐linear auto‐regressive model
with exogenous inputs (NLARX), and the IEEE 14 bus
system is used.

KEY‐WORDS: Voltage stability, Synchronized Phasor Measurement, NLARX, Exhaustive search.

ALOCAÇÃO ÓTIMA DE PMUS UTILIZANDO MODELO AUTO REGRESSIVO NÃO LINEAR
E BUSCA EXAUSTIVA
1‐INTRODUÇÃO
Os sistemas de potência têm operado cada vez mais próximos de seus limites devido a
restrições econômicas e ambientais para adequada expansão do sistema, além do constante
crescimento da demanda. Assim, torna‐se fundamental desenvolver atividades de supervisão e
controle dos sistemas de potência para manter sua operação segura e confiável.
Neste contexto surgem os Sistemas de Medição Fasorial Sincronizada (SPMS ‐
Synchronized Phasor Measurement Systems), constituídos por unidades de medição fasorial
(PMUs ‐ Phasor Measurement Units) localizados em pontos estratégicos do sistema e
concentradores de dados. Os PMUs são equipamentos capazes de medir fasores de tensão e
corrente de forma sincronizada por um sinal obtido do sistema de GPS (Global Positioning
System) utilizado pelos satélites. Já os concentradores de dados agrupam, tratam e
disponibilizam tais grandezas. Esta tecnologia permite realizar a medição de grandezas fasoriais
em locais distantes geograficamente, a uma taxa de até 60 medidas por segundo, podendo ser
utilizadas para o monitoramento em tempo real do sistema. Pode‐se citar como aplicações o
monitoramento do carregamento das linhas de transmissão, o monitoramento de oscilações
eletromecânicas e o monitoramento da estabilidade de tensão, sendo este último o foco deste
trabalho [10].
A estabilidade de tensão é a capacidade do sistema de manter a tensão em todas as
barras da rede em um nível aceitável mesmo após a ocorrência de uma perturbação. Este
problema caracteriza‐se pela operação do sistema de forma estressada, com pouco suporte de
potência reativa. O decaimento das tensões na rede pode durar de poucos segundos a vários
minutos, podendo ocorrer o colapso de tensão.
Uma vez alocada em determinado barramento, a PMU torna observável o respectivo
barramento e todos os demais interligados a ele. O sistema só é considerado observável do
ponto de vista topológico, quando todas as variáveis de estado podem ser determinadas. Com
base nessa ideia muito se tem desenvolvido em termos de alocação ótima, como em Milosevic
et al.(2003) ou em Hui‐ling et al.(2013), onde se aplica técnicas evolucionárias aliadas a
otimização multiobjectivo e teoria dos grafos para garantir a observabilidade topológica de
sistemas de grande porte. No entanto, o grande compromisso da técnica proposta é monitorar a
estabilidade de tensão do sistema em tempo real, portanto, os barramentos candidatos são
aqueles que melhor desempenham esta tarefa. A alocação de PMUs em todas as barras do
sistema seria a condição ideal para a determinação do seu real estado de operação. No entanto,
o alto custo destes equipamentos inviabiliza esta situação (Rodrigo & Paucar, 2013). Neste
sentido, diversos métodos têm sido propostos para a alocação ótima de PMUs no sistema,
visando assegurar o adequado monitoramento do mesmo utilizando um número mínimo de
PMUs [5,9].

Considerando o exposto acima, para realizar a alocação ótima de PMUs visando o
monitoramento da estabilidade de tensão do sistema em tempo real este trabalho utiliza‐se do
método de busca exaustiva juntamente com modelo auto‐regressivo não‐linear com entradas
exógenas (NLARX). A metodologia proposta é aplicada ao sistema IEEE 14 barras.
2‐METODOLOGIA
A estimação da margem de estabilidade de tensão do sistema baseada em medidas do
estado da rede se enquadra no problema de estimação de sistemas dinâmicos, no qual o estado
presente depende dos estados passados.
Primeiramente constrói‐se um grande banco de dados contendo os valores de módulo e
fase da tensão de todas as barras da rede e o valor da margem de estabilidade de tensão
calculada para cada ponto de operação. Diversos cenários são considerados. De posse do banco
de dados passa‐se para a fase de estimação do modelo matemático que representa o sistema,
utilizando o modelo não linear auto regressivo com entradas exógenas (NLARX), conforme ilustra
a figura 1.
Considera‐se uma combinação de barras para a alocação de PMUs (barras a, b e c). As
entradas para o NLARX estão no banco de dados, e são o módulo e fase da tensão em cada
instante de amostragem k nas barras onde uma PMU foi previamente alocada, bem como a
margem de estabilidade de tensão previamente calculada, para cada cenário i considerado.
A margem de estabilidade de tensão estimada pelo modelo (METiest) é comparada com a
margem de estabilidade de tensão calculada (METicalc), obtendo‐se o erro de estimação (ei) do
cenário i considerado. Este processo é realizado para cada cenário, e no final tem‐se o erro médio
(Ej) dado pela média dos erros de cada cenário, conforme equação 1.
Vai, Vbi, Vci
Banco de
Dados

ai, bi, ci
METicalc

METiest

ei

NLARX
METicalc

Figura 1 – Metodologia para estimação das MET e alocação de PMUs.
∑

equação (1)

O erro médio (Ej) é então calculado para cada combinação possível, considerando a
alocação de um número fixo de PMUs, realizando então uma busca exaustiva. A combinação de
PMUs que fornece menor erro médio é a solução ótima, que contém as barras mais adequadas.
2.1‐ARX/NLARX
O modelo auto‐regressivo de entradas exógenas (ARX) é um dos mais comuns
estimadores regressivos, e apresenta a seguinte forma:

equação (2)
Onde: A(q) e B(q)=polinômios estimados pelo ARX.; U(k) e Y(k)=entrada e saída
respectivamente do modelo ARX para cada instante k; V(k)=sinal de erro, um ruído do tipo
branco gaussiano aditivo. (AWGN)
Neste caso fica evidente que a estimação do modelo será dada por uma função linear, no
entanto, e estimação linear nem sempre apresenta melhores resultados para todos os
fenômenos naturais, por isso, sentiu‐se a necessidade de usar um modelo ARX não linear
(NLARX), que estima o modelo dinâmico para o sistema através de diversos tipos de funções não
lineares, para o problema proposto optou‐se por uma função do tipo sigmoide. O ARX não linear
trabalha na verdade por uma combinação de blocos lineares e não lineares, a fim de obter uma
melhor estimação. As entradas e as saídas do sistema são transformadas em regressores, e
obedecendo aos parâmetros do modelo encontrado, a predição do sinal de saída é feita com
base de uma função não linear e temporal como mostra a equação genérica abaixo.
equação (3)
Onde:
X(t)=Regressores; F(.)=Função não linear responsável por estimar o modelo. (Função sigmoidal);
Y(t)est= saída estimada pelo modelo.
Como a função escolhida para fazer a predição do modelo foi uma função não linear usou‐
se a seguinte estrutura.
∑

equação (4)

é unidade da função sigmoidal dada pela equação 5 ; d é numero de unidades não lineares que
aumentam a precisão do modelo; k , k e  k são parâmetros dos estimadores não lineares, no
qual βκ é um vetor linha de modo que βκ(x − γκ) seja um escalar.
equação (5)
O objetivo do método é determinar o conjunto de parâmetros k , k e  k que
especificam o modelo que fará a estimação. Já que se optou pelo uso de um modelo
exclusivamente não linear, então a parte linear foi arbitrada como sendo nula.
2.2‐Estabilidade de tensão
Uma poderosa ferramenta para análise da estabilidade de tensão são as curvas PV,
responsáveis por determinar a margem de estabilidade de tensão (MET) de um sistema, esta

variável é a medida da distância em MW ou p.u do ponto base de operação do sistema até o
ponto de máximo carregamento (Taylor, 1994) onde ocorre o colapso de tensão, figura 2.

Figura 2 – Curva PV. [8]
O ponto de máximo carregamento (PMC) é definido como a capacidade máxima de
transferência de potência que o sistema pode atender. Para valores superiores a Pmax, não há
convergência do fluxo de carga, nem tampouco transferência de potência [1].
2.3‐Banco de dados
Para a construção de diversos cenários no banco de dados usou‐se uma curva diária de
carregamento com 24 pontos referente às horas do dia e mais o caso base, tendo como
referencia o padrão de consumo energético doméstico e comercial (Figura 3). Para cada hora do
dia, tem‐se um fator de carregamento diferente, portanto também ocorre mudança na demanda
de potência ativa e reativa nas barras de carga, alterando, dessa forma, os níveis de tensão em
todas as barras e a MET do sistema. Nota‐se que no horário de maior carregamento tem‐se
menor margem de estabilidade de tensão, pois o sistema encontra‐se mais estressado.
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Figura 3 ‐ Curva de carga diária utilizada na montagem do banco de dados.

2.4‐Busca Exaustiva
Considerando um sistema com Nb barras candidatas a alocação de p PMUs, o número
total de combinações possíveis para a alocação destes equipamentos no sistema pode ser
calculado por:
!
!

equação (6)

!

O algoritmo de busca exaustiva examina todas as possíveis combinações de alocação de
PMUs, garantindo assim a solução ótima global. No entanto, este método de busca exaustiva
sofre de uma considerável carga computacional devido a sua natureza, não sendo viável sua
aplicação em sistemas de grande porte. A Figura 4 ilustra esta explosão combinatória
considerando p = 4. Nota‐se que para sistemas contendo 14 barras candidatas a alocação de
PMUs, faz‐se necessária à avaliação de 1000 combinações, tornado a aplicação do método
inviável para sistemas de grande porte.
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Figura 4 ‐ Relação do número de combinações com o número de barras da rede.
3‐ SISTEMA TESTE
Neste trabalho o sistema teste utilizado foi o IEEE 14 barras com 14 linhas de transmissão,
4 transformadores, 10 barras de carga e 4 barras de geração, como ilustra a figura 5. O software
utilizado para solução do Fluxo de carga e cálculo da margem de estabilidade de tensão foi o
PSAT [7] (Power System Analyses Toolboxes). Já para o tratamento dos dados coletados do
sistema, usou‐se a SIT [6] (System Identification Toolboxes), ambas caixas de ferramentas do
programa MATLAB.

Figura 5 ‐ Sistema IEEE 14 barras [7]
Para a seleção dos barramentos candidatos a receber uma PMU, optou‐se por escolher
apenas as barras de carga (tipo PQ), pois como elas não tem valores de tensão definidos é
interessante mantê‐las monitoradas. O sistema possui 9 barras de carga (Nb), e considerando que
o número de PMUs disponíveis são apenas 4 (p), então temos uma combinação de 9 tomados 4 a
4 possibilidades, resultando em 126 combinações possíveis conforme a equação 6 apresentada
anteriormente.
4‐RESULTADOS
O método proposto foi aplicado ao sistema teste 14 barras. Primeiramente o banco de
dados foi montado, contendo X cenários. Após aplicação do método, obteve‐se o erro médio (Ej)
para cada combinação j, conforme ilustra a figura 6. Observe que temos erros com padrão
altamente aleatórios que serão percorridos exaustivamente até a obtenção do menor erro médio
para toda a população de possíveis soluções. A tabela 1 apresenta um ranque com os cinco
melhores resultados. Fica evidente que a combinação que apresentou menor erro médio a que
contêm as barras 4, 5, 10 e 12.
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Figura 6 – Erro médio obtido para cada combinação de barras.
Tabela 1 – Ranque com as cinco melhores combinações e seus respectivos erros.
Combinações de
Barras a alocação de PMUs
04 05 10 12
09 10 12 14
09 11 12 14
09 10 11 12
09 10 11 14

Erro médio
3,024
3,706
4,070
4,340
4,361

A Figura 7 apresenta o erro médio durante o processo de estimação do modelo pelo
método NLARX, para a melhor combinação de barras (4, 5, 10 e 12) e para um método heurístico
tradicional (Anneling Method), que foram as barras 1, 4, 10 e 13. Apesar do método encontrar a
melhor solução através de busca exaustiva, a resposta é computacionalmente rápida, pois
precisa de cerca de 26 segundos para percorrer todas as possíveis soluções, e eficiente em
termos de desempenho do NLARX, pois 3 iterações são suficientes para que o erro da melhor
combinação seja levado à zero, a titulo de comparação, o método heurístico convergiu com o
quatro iterações com erro médio maior, indicando que a busca exaustiva foi mais rápida e
precisa, e portanto, estima melhor as margens de estabilidade de tensão.
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Figura 7 – Progressão de erro do modelo da melhor combinação de um método ótimo e um
método heurístico.
A Figura 8 apresenta a margem de estabilidade de tensão calculada e estimada para a
melhor combinação de barras. Nota‐se que com o erro tendendo a zero, as margens estimadas e
calculadas apresentam uma característica linear. Isto significa que se as PMUs forem instaladas
nos barramentos 4, 5, 10 e 12, apenas as variáveis de estado (modulo e fase das tensões) desses
barramentos, são suficientes para a determinação da estabilidade do sistema como um todo.
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Figura 8 – Margens calculadas e estimadas para a melhor combinação
O Algoritmo criado em MATLAB para execução da tarefa da busca exaustiva demora
aproximadamente 0,21 segundos para gerar um modelo e simular uma saída, como temos 126

combinações, então o algoritmo leva 26,46 segundos para encontrar a melhor solução, ou seja, a
combinação que apresenta o menor erro médio de estimação.
CONCLUSÃO
Pelo exposto acima, fica claro que a ferramenta proposta para alocação ótima de PMUs
em sistemas de energia elétrica de pequeno porte obteve resultados satisfatórios, viabilizando o
monitoramento da estabilidade do sistema, do ponto de vista econômico, já que não há
necessidade de instalação dos equipamentos em todas as barras, fornecendo maior robustez ao
sistema e melhor prestação de serviço ao usuário. No entanto, em sistemas de grande porte, a
busca exaustiva exige grande esforço computacional, tanto no processo de busca em si, quanto
na determinação de todos os cenários possíveis, por esse motivo, para o futuro, criasse‐a uma
ferramenta de busca inteligente utilizando conhecimentos em algoritmo genético continuado
aplicando o princípio de pareto em otimização multiobjectivo em um cenário mais versátil,
apresentando mais casos no banco de dados e considerando contingências.
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RESUMO
Com o constante desenvolvimento de novas
tecnologias computacionais, microcomputadores que
utilizam tecnologias mais antigas como interface de
porta paralela estão sendo descartados. Dessa forma,
este trabalho descreve o desenvolvimento de um
circuito eletrônico e interface gráfica programada em
Java e em linguagem C para acionamento de dispositivos

eletroeletrônicos aplicando a interface da porta
paralela, promovendo assim a metareciclagem.

PALAVRAS-CHAVE: porta paralela, metareciclagem, eletroeletrônica

CIRCUIT FOR ELECTRICAL LOADS ACTIVATION USING METARECYCLING VIA PARALLEL PORT
ABSTRACT
With the constant development of new computational
technologies, computers that use older technologies
such as parallel port interface are discarded. Thus, this
paper describes the development of an electronic circuit

and graphical user interface programmed in Java and C
language for powering electronics devices applying the
parallel port interface, promoting metarecycling.

KEY-WORDS: parallel port, metarecycling, electro-electronics.

INTRODUÇÃO
Com o crescimento acelerado da tecnologia computacional, tecnologias que
outrora eram demasiadamente utilizadas estão em desuso e consequentemente são
descartadas. Para evitar o acúmulo de lixo eletrônico é necessária uma análise da
tecnologia a ser descartada, visando buscar alternativas para o uso da mesma.
A porta paralela, que é uma interface de comunicação entre um computador e
outro periférico, criada pela IBM (International Business Machines) com o objetivo de
conectar essa porta com impressoras, atualmente é uma tecnologia em desuso. No
entanto, pode-se atribuir outras utilidades a essa tecnologia promovendo a
metareciclagem.
Metareciclagem é um conceito de reapropriação de tecnologias visando à
transformação social. Possui princípios tais como a apropriação crítica de tecnologias,
ênfase em tecnologias para o uso social, uso de software livre devido à concepção do
conhecimento como um bem coletivo e livremente apropriável [GOULART, 2008].
Em Pereira et al. (2013) foi desenvolvido um sistema embarcado para
comunicação com dispositivos Android implementando metareciclagem de teclado
PS/2.
Nesse trabalho, é atribuída uma nova função à porta paralela, que será
conectada a um simples circuito eletrônico, para o acionamento de cargas
eletroeletrônicas, como lâmpadas, motores, ventiladores, portões automáticos, entre
outros.

METODOLOGIA
A partir de conhecimentos básicos em eletrônica e em linguagem de
programação (Grupo SanUSB, 2014), foi desenvolvido um código em C e uma interface
gráfica em Java para o acionamento de cargas usando a porta paralela, além da criação
de uma placa eletrônica que será conectada à entrada da porta paralela, chamado
conector DB25.
O conector DB25 localizado na parte traseira do gabinete do computador,
ilustrado na Figura 1, é o meio físico em que o cabo paralelo se conecta ao computador
para poder enviar e receber dados. No DB25, um pino é considerado em nível lógico 0
(baixo) quando a tensão elétrica no mesmo estiver entre 0 e 2,5 V, porém as chaves
eletrônicas internas à porta paralela só permitem a saída de 0 a 0,4 V. Por outro lado,
um pino se encontra em nível lógico 1 (alto) quando a tensão elétrica no mesmo for de
2,6 V até 5 V [MESSIAS, 2014].

Figura 1 – Ilustração da porta DB25 na parte de trás do gabinete do computador.
O computador nomeia as portas paralelas, chamando-as de LPT1 e LPT2, mas a
porta física padrão do computador é a LPT1 cujo endereço é 378h, que envia um byte
de dados pela porta, 378+1h, que recebe um valor através da porta, e 378+2h, que
serve para enviar dados. Às vezes pode estar disponível a LPT2, e os endereços são:
278h, 278+1h e 278+2h, com as mesmas funções dos endereços da porta LPT1
respectivamente, observe a Tabela 1.
Tabela 1 – Relação das portas e dos endereços de memória.
Nome da
porta

Endereço de
memória

Endereço da
porta

Descrição

LPT1

0000:0408

378x16

Endereço Base

LPT2

0000:040ª

278x16

Endereço Base

No Conector DB25, cada pino recebe um nome, que está relacionado ao
registrador que o controla, como pode ser observado na tabela 2 [JOBTEC, 2014].
Tabela 2 – Relação dos registradores, endereços e pinos da porta paralela.
Registrador de Dados
Endereços
LPT1 e LPT2
Descrição

378 hexadecimal

278 hexadecimal

Envia dados através da porta paralela

Pinos

2

3

4

5

6

7

8

9

Denominação
dos Pinos

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

Registrador de Status/Entrada
379 hexadecimal

Endereços
LPT1 e LPT2

279 hexadecimal

Recebe dados do mundo externo

Descrição
Pinos

10

11

12

13

15

Denominação
dos Pinos

S6 - Ack

S7 - Busy

S5 - Paper End

S4 - Select Out

S3 - Error

Registrador de Controle
37A hexadecimal

Endereços
LPT1 e LPT2
Descrição

27A hexadecimal

A princípio tem a função de controlar uma impressora, mas pode ser usado para
enviar dados para o mundo externo.

Pinos

1

14

16

17

Denominação
dos Pinos

C0 – Strob

C1 – Auto Feed

C2 – Init

C3 – Select In

Através de um programa desenvolvido em C, é possível enviar pela porta
paralela, um sinal de tensão de 5 V para o circuito eletrônico criado, ilustrado na Figura
2, e assim acionar o dispositivo eletroeletrônico a ele conectado através de um relé. É
utilizada a porta USB do próprio computador para alimentar o circuito.
Neste circuito foram utilizados resistores com o intuito de limitar a corrente no
circuito e assim evitar danos ao mesmo; um transistor, que tem a função de chavear o
sinal de tensão para acionar o relé; um capacitor para estabilizar a corrente elétrica;
um diodo, que protege o circuito durante a descarga eletromagnética da bobina do
relé; e, por fim, um relé, usado para comutação dos contatos elétricos, tendo a
finalidade de ligar e desligar os dispositivos, como lâmpadas, motores, ventiladores,
portões automáticos, entre outros.

Figura 2 – Ilustração do circuito eletrônico.

RESULTADOS
A interface gráfica do programa de controle de um dispositivo via porta
paralela, ilustrada nas Figuras 3 e 4, foi desenvolvida em Java. Visto que a
implementação é mais simples para a construção de interface gráfica. Contudo, como
o Java é uma linguagem de alto nível, podendo ter um alto grau na abstração da
programação necessária para a comunicação com o hardware [PRADO, 2008]. Dessa
forma, foi desenvolvido um programa em C para realizar a comunicação entre a
interface em Java e a porta paralela.

Figura 3 – Interface gráfica do programa antes do acionamento de um dispositivo.

Figura 4 – Interface gráfica do programa após o acionamento de um dispositivo.

Com o programa finalizado, pode-se facilmente acionar um dispositivo
eletrônico conectado ao circuito da Figura 5 citado na metodologia.

Figura 5 – Circuito eletrônico desenvolvido.
CONCLUSÃO
O acionamento de dispositivos eletrônicos através da porta paralela mostrou-se
bastante útil e eficiente. E reaproveitando o uso da porta paralela, que é uma
tecnologia em desuso, para fins nos quais ela não foi desenvolvida, possibilita uma
ótima relação de custo/benefício ao mesmo tempo em que promove a
metareciclagem.
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RESUMO
O objetivo desse trabalho é apresentar um algoritmo de
contagem de batimentos cardíacos a partir de um sinal
de eletrocardiograma (ECG), observando sua frequência.
O eletrocardiograma é um exame, realizado na área de
cardiologia, que registra os fenômenos elétricos
decorrente da atividade cardíaca no tempo. Por meio de
um aparelho denominado eletrocardiógrafo, o exame
mede pequenas intensidades de corrente, a partir de
eletrodos dispostos em determinados pontos do corpo
humano. A ideia central desse trabalho é apresentar
uma maneira eficaz de contagem de batimentos
cardíacos visando auxiliar com maior precisão, no

diagnóstico de doenças relacionadas ao coração e assim
favorecer na diminuição de erros médicos. Os resultados
são obtidos por meio do processamento digital do sinal
de ECG, com o uso de filtros lineares. As conclusões,
advindas do algoritmo, são avaliadas por teste com a
base de dados Arrhytmia Database do MIT‐BIH que
atestam a viabilidade do emprego do algoritmo às
informações por ele obtidas.

PALAVRAS‐CHAVE: Eletrocardiograma , Algoritmo, Batimentos cardíacos, Frequência Cardíaca..

COUNTING ALGORITHM HEARTBEAT FROM THE ECG SIGNAL PROCESSING
ABSTRACT
The aim of this paper is to present an algorithm
for counting heartbeats from an electrocardiogram
signal
(ECG),
noting
their
frequency.
The
electrocardiogram is a test performed in cardiology,
which records the electrical phenomena resulting from
cardiac activity throughout time. Through a device called
an electrocardiograph, the test measures small current
intensities from electrodes arranged in determined
points of the human body. The central idea of this work

is to improve the computational methods for processing
ECG signals aiming at greater accuracy in the diagnosis
of heart‐related diseases and the reduction of medical
errors. The results are obtained by digital processing of
the ECG signal with the use of linear filters. The
conclusions arising from the algorithm are evaluated by
testing with the database Arrhytmia Database MIT‐BIH
attesting to the feasibility of using the algorithm to the
information obtained by it.

KEY‐WORDS: Electrocardiogram, Algorithm, Heartbeat, Heart Frequency.

ALGORITMO DE CONTAGEM DE BATIMENTOS CARDÍACOS A PARTIR DO PROCESSAMENTO DO
SINAL DE ECG
1 INTRODUÇÃO
Desde a antiguidade o homem já demonstrava certo interesse no estudo do coração e
seus canais. Nos dias atuais tal estudo tornou‐se de extrema importância visto que, as doenças
relacionadas ao aparelho circulatório constituem a maior causa de óbito no mundo segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS).
Embora exista tecnologia avançada para um rápido diagnóstico, o baixo nível de atividade
física representa um importante fator de risco no desenvolvimento de doenças crônicas
degenerativas não transmissíveis, onde se destacam as doenças cardiovasculares (Gaspar, 2004).
Estima‐se que 80\% dos casos aconteçam em países pobres e em desenvolvimento e, segundo a
OMS, até o ano de 2030, 23,6 milhões de pessoas vão morrer de causas cardíacas.
Este aspecto potencialmente provocará uma maior demanda por sistemas de
processamento de sinais cardíacos para prevenção e tratamento de saúde (Fukuda, 2008). O
Eletrocardiograma é um exame médico realizado na área de cardiologia no qual é feito o registro
da variação dos potenciais elétricos no tempo, gerados pela atividade cardíaca. Esse registro é
realizado por meio de eletrodos posicionados em pontos específicos do corpo de uma pessoa. É
de simples realização, seguro, reprodutível e podendo ser usado em muitos estudos devido ao
seu baixo custo.
A metodologia do exame foi favorecida pelo desenvolvimento de aparelhos mais
sofisticados, computadorizados e menores o que facilitou a sua utilização nas situações de
emergência e nas rotinas ambulatoriais e hospitalares (Cardiologia, 2003). No ECG detectam‐se
muitos tipos de anomalias. As mais fáceis de compreender são as relacionadas ao ritmo e
frequência dos batimentos cardíacos, chamadas arritmias: demasiado rápido, demasiado lento
ou irregular.
A leitura de um ECG permite, em geral, que o médico possa determinar em que parte do
coração começa o ritmo anormal e pode então proceder ao diagnóstico (Campbell, 2014).
Entretanto, o processo de identificação e classificação de arritmias pode ser muito penoso para
um ser humano e, ainda sujeito a erros, visto que seria necessária uma análise de batimento a
batimento em horas ou até mesmo dias de registros de ECG capturados (Luz, 2012).
O desenvolvimento desde trabalho permite identificar e classificar determinadas
arritmias, num longo período de tempo por meio de observações na contagem dos batimentos
cardíacos.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
A base de dados utilizada, para o processamento do sinal de ECG, nesse trabalho foi a
MIT‐BIH Arrhythmia database. Essa base conta com 48 registros de sinais de ECG, com duração
de aproximadamente 30 min cada e amostrados a uma frequência de 360 Hz. A fim de criar uma
base que contemplasse diversas situações os sinais foram extraídos de homens na faixa etária de
32 a 89 anos e mulheres na faixa de 23 a 89 anos (Physionet, 2014). Devido a diversidade da base

de dados ela foi escolhida para ser utilizada na elaboração desse trabalho. O processamento
digital do sinal de ECG foi implementado no software MATLAB e por meio da ferramenta WFDB
foi realizada a leitura de alguns sinais do banco de dados. Para ilustrar os passos do
processamento foi utilizada a amostra 215 de sinal de ECG.
O algoritmo consiste em uma série de filtros lineares (passa‐baixas, passa‐altas e média
móvel), cuja função é eliminar interferências presentes no sinal de ECG. O filtro passa‐baixa é um
tipo de filtro digital, que permite a passagem de baixas frequências e atenua a amplitude das
frequências acima da frequência de corte. Nesse trabalho, o filtro passa‐baixa (Butterworth) foi
utilizado para eliminar ruídos da rede, visto que, essas interferências ocorrem em uma faixa de
frequência de 60 Hz e em suas harmônicas.
Com uma frequência de corte de 20 Hz, o sinal original é mostrado na Figura 1 na ordem
de 100.000 amostras e também na ordem de 1000 amostras, o que permite uma melhor
visualização desse sinal. Ao passar pelo filtro o sinal original gera uma resposta apresentada na
Figura 2.

Figura 1 – Sinal de Eletrocardiograma.

Figura 2 – Resposta do filtro passa‐baixa.

O filtro passa‐alta é um filtro digital que permite a passagem das frequências altas, porém

atenua a amplitude das frequências abaixo da frequência de corte. Nesse trabalho o filtro passa‐
alta (Butterworth) foi utilizado com o intuito de remover as linhas de base, que se concentram na
faixa de frequência que varia de 0 Hz a 5 Hz. Adotada a frequência de corte de 5 Hz, a resposta do
filtro passa‐alta é mostrada na Figura 3.

Figura 3 – Resposta do filtro passa‐alta.
Após remoção dos ruídos de rede e linhas de base, é realizada uma derivação de primeira
ordem no sinal, a fim de acentuar os pontos máximos e mínimos evidenciando a despolarização
ventricular expressa no ECG como o complexo QRS visto na Figura 4. Depois de diferenciado, o
sinal é elevado ao quadrado em todos os pontos para obtenção do módulo, eliminando assim as
partes negativas do sinal.

Figura 4 – Resposta do sistema derivativo.
A Figura 5 apresenta a resposta ao sistema à função quadrática. O passo seguinte foi
submeter o sinal, resultante da função quadrática, a um filtro de média móvel que permite que
uma amostra de saída y[n] seja igual a média aritmética das últimas N amostras da entrada x[n],
em que N é o comprimento do filtro. O uso desse filtro permitiu que as componentes mais
significativas fossem consideradas, eliminando componentes indesejáveis.

Figura 5 – Resposta do sistema à função quadrática.

A partir das fases anteriores obtêm‐se a energia do sinal apresentado na Figura 6 e por
comparação com o threshold (Limiar que representa 70% da média das amplitudes do sinal) é
possível detectar os picos, como na Figura 7, de maior energia do sinal, identificando assim o
complexo QRS.

Figura 6 – Sinal de energia.

Figura 7 – Picos do sinal.

Utilizando o resultado das etapas descritas anteriormente, cada amostra do sinal de
energia foi comparada ao limiar threshold. As amostras que possuíam valor menor que o limiar
passaram a valer zero, enquanto as outras amostras passaram a ser prováveis picos, para contar
o número de complexos QRS.
O sinal resultante foi analisado novamente e ao encontrar o primeiro pico, incrementou‐
se uma variável e pulou‐se 108 amostras, que correspondem a 0,3s (Pan, 1985), pois a frequência
de amostragem do sinal da base de dados utilizada é 360Hz, que é a diferença mínima entre dois

complexos QRS, para batimentos cardíacos normais. Sabendo o número de complexos QRS foi
possível calcular a quantidade de batimentos cardíacos, dividindo esse número pelo tempo total
do sinal em minutos.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos por meio do algoritmo implementado é apresentado na Tabela 1, na
qual são vistas as amostras e a comparação entre os picos encontrados pelo algoritmo e os picos
apresentados pelo banco de dados, para mesma amostra. Para este trabalho foram selecionados
oito sinais de eletrocardiograma (identificados pelos números 100, 105, 115, 200, 215 e 230). Na
amostra 115 o algoritmo mostrou‐se eficaz visto que, o número de picos é o mesmo para o
algoritmo e para o banco de dados.

Tabela 1 – Resultados obtidos pelo algoritmo.
Amostras

Picos
encontrados

100
105
115
200
215
230

2266
2603
1953
1894
3358
2145

Picos MIT‐BIH

Batimentos
por minuto
(BPM)

Erro
(%)

2273
2572
1953
2601
3363
2256

75
86
65
63
112
71

0.07
0.31
0.00
7.07
0.05
1.11

Já na amostra 200, o algoritmo falha com uma margem de erro de 7,07%, diferença que
denota a necessidade de um maior aprimoramento dos métodos utilizados. Esse ocorreu devido
ao tipo de sinal de eletrocardiograma, pois este se trata de um sinal com anormalidades nos
batimentos.
Nas demais amostras o erro é mínimo, chegando a no máximo 1%, o que representa um
bom aproveitamento para o que o algoritmo se propõe. A partir desses resultados pode ser
observado o número de batimentos por minuto e se há periodicidade no sinal.
4 CONCLUSÃO
Esse trabalho apresenta a implementação de um algoritmo de detecção de batimentos
cardíacos e de acordo com o mostrado anteriormente, ele apresentou bons resultados. O maior
erro, entre as amostras analisadas, no número de picos foi na amostra 200, pois, segundo o
banco de dados, essa amostra possui anormalidades nos batimentos o que ocasionou a falha na
detecção pelo algoritmo.

O algoritmo desenvolvido pode ser aperfeiçoado para sinais com e sem anormalidades
nos batimentos e tornar‐se uma importante ferramenta para o processamento de sinais de ECG,
no auxílio de diagnósticos médicos, pois apresenta fácil implementação e um baixo custo
computacional.
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RESUMO
Os ensaios “Não Destrutivos” são usados para avaliar a
presença de descontinuidades que possam vir afetar a
integridade de materiais em serviço. Esse é o motivo
principal pelo qual são usados em manutenção para
detectar defeitos. No presente trabalho é estudada a
potencialidade do uso da interação entre densidades de
linhas de campo e material, para detecção de
descontinuidades. Duas amostras de um aço SAE 1020
laminado com dimensões de 30x40x12 mm foram
utilizadas para ensaio. Uma amostra sem furo e outra
com um furo passante de 2 mm no centro face de 30x40

mm. Estas amostras foram submetidas a campos
externos de até 18,6 Oe. Um sensor de efeito Hall do
tipo SS495A foi utilizado para medições das densidades
de linhas de campo resultantes da interação entre
campo e material. Os resultados mostram que a
mudança de permeabilidade de um material, em função
da presença de uma descontinuidade, pode ser
detectada através das variações de medidas de
densidade de linhas de campo. Um defeito padrão de 2
mm, utilizado em ensaios de ultrassom, foi detectado
com a metodologia apresentada.

PALAVRAS‐CHAVE: Tensão Hall, permeabilidade magnética, ensaio não destrutivo.

DEVELOPMENT OF A NON‐DESTRUCTIVE TESTING BASED ON VOLTAGE HALL OF MEASURES FOR
DETERMINING DISCONTINUITIES IN A SAE 1020 STEEL
ABSTRACT
The “Nondestructive” tests are used to assess the
presence of discontinuities that may affect the integrity
of materials in service. This is the main reason why they
are used in maintenance to detect defects. In this work
we studied the potential use of the interaction between
density of field lines and material for the detection of
discontinuities. Two samples of a SAE 1020 steel
laminate having dimensions of 30x40x12 mm were used
for testing, a sample without and one with a hole of 2
mm in the center 30x40 mm face. These samples were

subjected to external fields up to 18.6 Oe. A SS495A Hall
effect sensor was used for measurements of the density
of field lines resulting from the interaction between the
field and material. The results show that the change in
permeability of a material as a function of the presence
of a discontinuity can be detected through the variations
of density measurements of field lines. A standard 2 mm
defect, used in ultrasonic testing, was detected with the
methodology presented.

KEY‐WORDS: Hall effect sensor, nondestructive tests, permeability.

DESENVOLVIMENTO DE UM ENSAIO NÃO DESTRUTIVO, BASEADO EM MEDIDAS DE TENSÃO
HALL, PARA DETERMINAÇÃO DE DESCONTINUIDADES EM UM AÇO SAE 1020

1. INTRODUÇÃO
Os Ensaios “Não Destrutivos” são utilizados para avaliar a presença de descontinuidade
que possam vir afetar a integridade de materiais em serviço. Esse é o motivo principal pelo qual
são usados em manutenção para detectar defeitos. Várias técnicas não destrutivas são utilizadas
para este fim como, por exemplo, ultrassom, correntes parasitas, radiografia industrial,
infravermelho, exames termográficos, entre outras. A seguir serão apresentados os ensaios de
ultrassom, correntes parasitas e partículas magnéticas.
O ensaio por ultrassom consiste em um método não destrutivo utilizado na detecção de
defeitos ou descontinuidades internas, presentes nos mais variados tipos ou formas de materiais
ferrosos ou não ferrosos (LEITE, 1966). Ele detecta descontinuidades internas em materiais,
baseando‐se no fenômeno de reflexão de ondas acústicas quando encontram obstáculos à sua
propagação, dentro do material.
Um pulso ultrassônico é gerado e transmitido através de um transdutor especial,
encostado ou acoplado ao material. Os pulsos ultrassônicos refletidos por uma descontinuidade,
ou pela superfície oposta da peça, são captados pelo transdutor, convertidos em sinais
eletrônicos (ANDREUCCI, 2009).
O teste não destrutivo denominado por correntes parasitas, ou também por correntes de
Foucault, tem como princípio básico a indução magnética. Este ensaio além de ser aplicado na
detectação de descontinuidades, possibilita também a determinação de algumas características
físicas, tais como medição de espessura de camadas, condutibilidade elétrica e permeabilidade
magnética (PRAXEDES, 2012).
Uma corrente elétrica alternada alimenta uma bobina, na qual produz um campo
magnético perpendicular à superficie da peça ensaiada. Esse campo é chamado de campo
magnético primário. Colocando‐se a bobina próxima a superifície da amostra, o campo indutor
induz correntes elétricas na superfície e no interior da peça ensaiada denominadas correntes
parasitas. Estas correntes elétricas alternadas fluem em planos paralelos as espiras da bobina
utilizada e ocasionam um campo magnético alternado, que é denominado de campo magnetico
secundário. Sua direção é a mesma do indutor, porém, com setindo oposto (SILVA, 2007)
(PRAXEDES, 2012).
O comportamento das correntes parasitas primária e secundária afeta diretamente a
impedância da bobina (FORMIGONI, 2012). Durante a realização do ensaio, enquanto o campo
aplicado pela bobina estiver em uma região homogênea no material, a impedância permanecerá
a mesma, assim, logo que a bobina atravessar uma região com trinca, variação química, dentre
outros, as correntes parasitas serão afetadas, acarretando mudanças no campo secundário e no
campo resultante (PURCELL, 2013).
O ensaio por partículas magnéticas baseia‐se no princípio de que as linhas de campo
magnético em um material ferromagnético são distorcidas por uma interrupção na continuidade

do material, que pode ser provocada por variações dimensionais abruptas, presença de
descontinuidades estruturais (como trincas e porosidades) ou presença de qualquer material
(inclusões) com propriedades magnéticas diferentes do metal base (CARNEVAL, 2007). As
linhas magnéticas do fluxo induzido no material desviam‐se de sua trajetória ao encontrar uma
descontinuidade superficial ou sub superficial no material, pulando para fora da superfície e
criando uma região denominada de campo de fuga, altamente atrativa à partículas magnéticas.
Alguns exemplos típicos de aplicações deste método são em materiais fundidos de aço ferrítico,
forjados, extrudados, soldas, peças que sofreram tratamento térmico (porcas e parafusos), peças
que sofreram retífica (trincas por retífica) e muitas outras aplicações em materiais ferrosos
(CARNEVAL, 2007).
1.1 Aplicações de sensor Hall
O uso de materiais ferromagnéticos dentro das aplicações na engenharia faz com que a
perda de fluxo magnético seja uma das técnicas utilizadas para determinar a presença de
descontinuidades tanto na superfície como também no seu interior (ENOKIZONO, 1999).
O efeito Hall, descoberto por Edwin Herbert Hall, em 1879, já é conhecido por mais de
cem anos, mas sua utilização só se tornou viável nas três últimas décadas, com o advento da
microeletrônica.
Esse efeito é utilizado na indústria numa ampla variedade de aplicações de sensoriamento,
podendo ser encontrado em tacômetros, switches e medidores de: posição, inclinação, nível,
pressão, espessura, corrente, tensão, potência, frequência e campo magnético.
Sensores Hall têm sido utilizados para detecção de tamanho e posição de trincas em
materiais. Estes sensores são sensíveis também à detecção de falhas superficiais em materiais
metálicos, principalmente sob excitação de corrente alternada (BI, 1998).
O Uso de propriedades magnéticas também já é bastante difundido na ciência dos
materiais, mas até então tais propriedades foram utilizadas apenas em mecanismos de detecção
de descontinuidades ou falhas (BI, 1998).
Cavalcante 2008 utilizou sensores de efeito Hall, para a caracterização microestrutural de
aços, submetidos a diversos tratamentos térmicos. Amostras de aços carbono 1045, com
diferentes tratamentos foram submetidas a um campo de 300 Gauss, medindo‐se valores de
tensão Hall. Os resultados obtidos mostraram que o sensor Hall é sensível a mudança
microestrutural, e que o mesmo, sendo utilizado para caracterização, se apresenta como um
método não destrutivo promissor. Nesse trabalho, também foi mostrado a potencialidade da
utilização de valores de tensão Hall associada a redes neurais artificiais para reconhecimento de
microestruturas em um aço 1045 tratado termicamente. Sinais de tensão Hall serviram para
treinar uma rede do tipo backpropagation, mostrando ser possível a identificação de
microestrutura com a combinação das duas técnicas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
No presente trabalho, duas amostras de um aço SAE 1020 laminado com dimensões de
30x40x12 mm foram utilizadas para ensaio. Uma amostra sem furo e outra com um furo
passante de 2 mm no centro face de 30x40 mm. Estas amostras foram submetidas a campos
externos de até 18,6 Oe. Um sensor de efeito Hall do tipo SS495A foi utilizado para medições das
densidades de linhas de campo resultantes da interação entre campo e material. Cinquenta
medidas foram realizadas em cada ponto e o intervalo de confiança adotado foi de 95%. As
medidas foram realizadas na região central sobre o furo e na mesma região na amostra sem furo
(amostra de controle) conforme a Figura 1.

a) Amostra de controle, sem furo.

b) Amostra com furo.

Figura 1 ‐ Figura esquemática sem furo (a) e com furo (b).
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 mostra os valores de H contra B para amostras com furo e sem furo. As
medidas foram realizadas com um erro máximo de 0,33 Gauss. Nessa tabela também consta o
módulo da diferença entre os valores de B para amostras com furo e sem furo. A Figura 2 contém
o gráfico desse módulo em função dos diferentes valores de H (Oe).
Tabela 1 ‐ Valores de H contra B para amostras com furo e sem furo, com módulo da diferença.
H (Oersted)

B (Gauss)

B(Gauss)

Módulo da diferença

Com furo de 2 mm

Sem furo

0,0

34,53125

33,0625

1,46875

1,9

105,875

105

0,875

3,7

189,4688

189,5

0,03125

5,6

278,5

279,75

1,25

7,4

371,0313

374

2,96875

9,3

462,6875

467,0938

4,40625

11,2

551,7188

558,875

7,15625

13,0

639,3125

647,3125

8

14,9

722,3125

732,8438

10,53125

16,7

768,75

768,75

0

18,6

768,75

768,75

0
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Figura 2 ‐ Módulo da diferença de medida das amostras com furo e sem furo, em função do
campo externo aplicado H (Oe).
Essa figura (Figura 2) mostra que as curvas de magnetização das amostras com e sem furo
se cruzam para valores de 3,7 Oe. A partir deste valor a diferença cresce até 14,9 Oe e depois
zera. Os valores tornam‐se zero devido à saturação do sensor. O aumento do módulo da
diferença deve‐se a presença do defeito, que por ser uma descontinuidade com ar, altera a
permeabilidade do meio.
A interação entre linhas de campo e materiais ferromagnéticos pode ser utilizada para
análise de acompanhamento de transformações macroestruturais em materiais (DANIEL, 2013).
Estas variações macroestruturais interferem na permeabilidade magnética do meio e podem ser
medidas através de sensores de efeito Hall.

No presente trabalho foi realizado um estudo preliminar para detecção de
descontinuidades em um aço SAE 1020.
Um defeito de 2 mm de diâmetro foi realizado em um material laminado. Esta dimensão
corresponde a um defeito padrão utilizado em inspeção nos ensaios por ultrassom. Uma
descontinuidade é um defeito que possui permeabilidade diferente da do material. A aplicação
de uma densidade de linhas de campo irá interagir diferentemente com a presença de defeito e
sem a presença de defeito.
O material sem defeito serviu como padrão de referência para análise das medidas. Os
resultados mostram que os valores de densidade de linhas de campo sofrem o efeito da presença
da descontinuidade. A permeabilidade desta é a do ar, mudando assim, os valores de campo das
amostras com defeitos.
A técnica até o momento mostrou ser promissora para detecção de descontinuidade em
materiais ferromagnéticos.
4. CONCLUSÃO
O presente trabalho buscou a detecção de uma descontinuidade, em um aço SAE 1020,
através do estudo da interação entre densidade de linhas de campo e um material
ferromagnético, chegando as seguintes conclusões:
 A mudança de permeabilidade de um material, em função da presença de uma
descontinuidade, pode ser detectada através das variações de medidas de densidade de
linhas de campo.
 O defeito padrão de 2 mm, utilizado em ensaios de ultrassom, foi detectado com a
metodologia apresentada.
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RESUMO
As agroindústrias têm se preocupado com o
destino dos resíduos gerados pelo processamento
dos frutos, entre eles destaca‐se a melancia.
Embora os dados sobre a composição química e
propriedades funcionais destes resíduos não sejam
completos, as sementes de melancia contem de 20
a 40% de óleo, o qual e rico em ácidos graxos
essenciais. O presente trabalho teve como objetivo
avaliar as características físico‐químicas do óleo das
sementes de melancia (Citrullus lanatus). O óleo
das sementes de melancia foi extraído pela
metodologia de Soxhlet. As análises físico‐químicas
realizadas foram refração, ácidos graxos livres,
índice de peróxido e índice de iodo, (IAL, 2004). O
teor de AGL para óleos brutos deve ser no máximo
de 4,0 mg KOH.g‐1, estando o óleo das sementes
de melancia cujo valor foi 0,21 mg KOH.g‐1 está em
PALAVRAS‐CHAVE: óleo de semente, soxhlet, melancia

acordo com codex. O óleo da semente de melancia
demonstrou iodo de 270,68 g I2.100 g1 valor este
muito superior ao do óleo de elevado grau
insaturação. O óleo das sementes de melão
apresentou IP de 0,18 meq.kg1, encontrado‐se
dentro das condições estabelecidas pelo codex. O
teor de AGL e IP apresentaram valores baixos bem
indicado a qualidade do óleo da das sementes de
melancia.O índice de iodo para o óleo das
sementes de melancia foi bastante elevado
indicado que este óleo é rico em ácidos graxos
insaturados.

REVIEW: PHYSICO‐CHEMICAL CHARACTERIZATION OF SEED OIL WATERMELON
(Citrullus Ianatu)
ABSTRACT
The agribusiness have been concerned about the fate of
the waste generated by the processing of fruits, among
them stands out watermelon. Although data on the
chemical composition and functional properties of
these residues are not complete, the watermelon seeds
contain 20‐40% oil, which, rich in essential fatty acids.
This study aimed to evaluate the physico‐chemical
properties of the seed oil of watermelon (Citrullus
lanatus). The oil from the seeds of watermelon was
extracted by Soxhlet methodology. The physico‐
chemical analyzes were performed refraction, free fatty
acids, peroxide index and iodine index (IAL, 2004). The
FFA content of crude oils to be a maximum of 4.0 mg
KOH.g‐1, while the oil from the seeds of watermelon

whose value was 0.21 mg KOH.g‐1 is in accordance with
the Codex. The watermelon seed oil showed iodine
270.68 g l2.100 g‐1 this value much higher than rapeseed
oil and sunflower oil is considered a high degree of
unsaturation. The oil from melon seeds showed PI 0.18
meq.Kg‐1, lying within the conditions set by Codex. The
content of FFA and PI showed very low values indicating
the quality of the oil from the seeds of watermelon. The
iodine index for oil seeds of watermelon was quite high
indicating that this oil is rich in unsaturated fatty acids.

KEY‐WORDS: Propolis, quality, value‐added

INTRODUÇÃO
As agroindústrias têm se preocupado com o destino dos resíduos gerados pelo
processamento dos frutos, os quais geralmente são amontoados em áreas próximas às unidades
processadoras, onde entram em decomposição, causando sérios danos ao meio ambiente. No
entanto, há um enorme potencial no estudo e uso desses resíduos na nutrição humana (NEIVA
etal., 2002).
Alguns estudos destacam o potencial de uso dos resíduos agroindustriais como fontes
alternativas de nutrientes (óleo, fibras e proteína) (EL AAL, 1992). Embora os dados sobre a
composição química e propriedades funcionais destes resíduos não sejam completos.
As sementes de melancia contem de 20 a 40% de óleo, o qual e rico em ácidos graxos
essenciais. Desses, os ácidos graxos linoleico (ω‐6) e linolênico (ω‐3) são essenciais no organismo
humano porque tem papel fundamental no funcionamento adequado do organismo.
A extração de óleo de sementes de frutas pode constituir uma alternativa no
aproveitamento de resíduos agroindustriais, uma vez que esses resíduos em muitos casos são
considerados custo operacional para as indústrias ou fonte de contaminação ambiental
(MALACRIDA, 2009).
O objetivo do seguinte trabalho foi fazer a avaliação das características físico‐químicas do
óleo extraído a partir das sementes de melancia (Citrullus lanatus).

MATERIAL E MÉTODO
As melancias foram provenientes do mercado local da cidade de Sobral ‐ Ce. Os frutos foram
sanitizados em água clorada a 200 ppm por 15 min. Sendo cortados e retiradas as sementes, as
quais foram lavadas em água corrente para retirada da película. As sementes foram secas em
estufa de circulação de ar a 80°C por 2 horas. As sementes secas foram acondicionadas em sacos
plásticos e armazenados a temperatura de aproximadamente 20°C. As sementes foram trituradas

em liquidificador doméstico, sendo pesadas e acondicionadas em cartuchos próprio para
determinação de lipídios, pela metodologia de Soxhlet.
As análises físico‐químicas realizadas nas amostras foram Índice de refração (IR), ácidos
graxos livres (AGL), índice de peróxido (IP) e índice de iodo, segundo as normas do Instituto
Adolfo Lutz, 2004

RESULTADO E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 estão dispostos os valores do teor de índice de refração, ácidos graxos livres,
índice de peróxidos e índice de iodo para o óleo das sementes de melancia.
Tabela 1 ‐ Composição físico‐química de óleo extraído das sementes de melancia.
ANÁLISES

RESULTADOS

UNIDADE

REFRAÇÃO

1,45

‐

ÁCIDOS GRAXOS LIVRES

0,21

Mg KOH.g‐1

ÍNDICE DE PEROXIDO

1,18

Meq.Kg‐1

ÍNDICE DE IODO

270,68

g l2.100 g‐1

O índice de refração está relacionado, principalmente, ao grau de saturação e a razão entre
duas ligações cis/trans dos ácidos graxos, além de sofrer influência de processos oxidativos.
(MALACRIDA, 2009).
O índice de acidez é um importante parâmetro de avaliação do estado de conservação de
óleos. O processo de decomposição de tais matérias‐primas ocorre por reações de hidrolise,
oxidação e polimerização e a extensão dessas alterações dependerá das condições da fritura,
principalmente temperatura, período de aquecimento e exposição do óleo ao ar.
Segundo o Codex Alimentarium Commission (2008), o teor de AGL para óleos brutos deve ser
no máximo de 4,0 mg KOH.g‐1, estando o óleo das sementes de melancia em acordo com esse
parâmetro, uma vez que, foi obtido 0,21 mg KOH.g‐1como resultado.
O índice de iodo é um teste empírico que indica o grau de insaturação de um óleo
(MALACRIDA, 2009). O óleo das sementes de melancia demonstrou um índice de iodo de 270,68

g l2.100 g‐1 valor este muito superior ao do óleo de canola que varia de 110‐126 g l2.100 g‐1 e
superior ao óleo de girassol cujo índice de iodo varia de 188‐194 g l2.100 g‐1, considerados óleos
de elevado grau de insaturação (BRASIL, 1999).
O Codex Alimentarium Commission (2008), estipula para óleos refinados e brutos valores
máximos de peróxido de 10 e 15 meq.Kg‐1, respectivamente. O óleo das sementes de melancia
apresentou IP de 0,18 meq.Kg‐1, encontrando‐se dentro das condições estabelecidas pelo Codex.

CONCLUSÃO
O teor de AGL e IP apresentaram valores bem baixos indicando a qualidade do óleo das
sementes de melancia. O índice de iodo para o óleo das sementes de melancia foi bastante
elevado indicando que este óleo é rico em ácidos graxos insaturados.
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RESUMO
Nesse trabalho foi desenvolvido e testado um
solarímetro utilizando o fotodiodo BPW34. O protótipo
foi calibrado com um medidor de radiação solar
comercial fabricado pela Kimo Instruments, modelo SL
100, que serviu como padrão para a medição. O protótipo
foi conectado a um sistema de aquisição de dados e um
display LCD, para serem lidas as tensões no resistor em
paralelo ao sensor, base para os cálculos de uma
constante de proporcionalidade, entre a radiação solar e
esta tensão. As medições foram realizadas durante vários
dias, para condições atmosféricas de céu claro, bem
como, foram realizadas caracterizações em laboratório.
Quatro grupos de análises foram realizadas: medições

das tensões de saída no resistor; medições das radiações
incidentes do sol no solarímetro comercial; realização de
uma comparação entre a radiação solar no solarímetro e
a tensão do protótipo; após a identificação da constante
de radiação do circuito, foram analisados os gráficos e
possibilidades de erros. Esses resultados mostram que,
embora o protótipo não atenda a todos os requisitos,
quando comparados ao padrão, ele é uma alternativa de
baixo custo para medições de radiação solar. Entretanto,
experimentos mais extensivos devem ser realizados para
identificar e solucionar problemas com o dispositivo.

PALAVRAS‐CHAVE: Radiação solar, solarímetro, fotodiodo.

METER SOLAR RADIATION FROM A BPW34 PHOTODIODE
At this work was developed and tested a
solarimeter using the BPW34 photodiode. The prototype
was calibrated with commercial solarimeter,
manufactured by Kimo Instruments, Model SL 100, which
served as a standard for measurement. The prototype
was connected to a data acquisition system and a LCD
display to be read the voltage drops across the resistor in
parallel to the sensor, the basis for the calculation of a
proportionality constant between solar radiation and this
voltage. Measurements were performed over several
days, in clear sky atmospheric conditions, as well as
characterizations were performed in the laboratory. Four
groups of tests were considered: measurements of the
output voltage in the resistor; measurement of the
incident radiation from the sun in the commercial
solarimeter; a comparison between the solar radiation
measured by commercial solarimeter and the voltage by
prototype solarimeter; after identifying the radiation
constant of the circuit, the graphics and possibilities of
KEY‐WORDS: Solar radiation, solarimeter, photodiode.

errors were analyzed. These results show that although
the prototype does not meet all the requirements, when
compared to standard, it is a low cost alternative to
measurements of solar radiation. However, more
extensive experiments should be performed to identify
and resolve problems with the device.

MEDIDOR DE RADIAÇÃO SOLAR A PARTIR DE UM FOTODIODO BPW34
1. INTRODUÇÃO
O Sol é capaz de emitir radiação em todas as faixas do espectro eletromagnético, por ser
constituído pela luz branca. Esta radiação atinge a superfície terrestre a partir do processo de
absorção e espalhamento na atmosfera, devido a diversos constituintes presentes nesta camada.
Tem‐se que a radiação global é composta pela soma das parcelas incidentes de forma direta,
denominada de radiação direta, e pela radiação que incide após ser difundida na atmosfera, ora
denominada de radiação difusa (TIBA, 2000).
Segundo Gueymard (2004), baseado em dados coletados ao longo de 25 anos, a melhor
estimativa para a constante solar média é de 1.366,1 W/m2. Em um dia claro, para a superfície da
Terra, a radiação solar é de aproximadamente entre 1.000 e 1.200 W/m2, sobre um plano
perpendicular ao feixe do sol consoante a elevação e a quantidade de turvação na atmosfera (SEN,
2008).
Os instrumentos solarimétricos medem a potência incidente por unidade de área,
comumente obtido em W/m², integrada sobre os diversos comprimentos de onda. As medições
padrões são a radiação total e a componente difusa no plano horizontal e a radiação direta normal.
Se o espectro solar tivesse sempre a mesma distribuição, bastaria uma calibração destes sensores,
que não seriam, portanto, afetados pela sua resposta espectral. No entanto, a distribuição
espectral se modifica com a massa de ar e cobertura de nuvens. Essa mudança é muito importante
para a componente direta normal da radiação e extremamente grande para a radiação difusa ao
ponto que, neste caso, a medição pode estar afetada de erros da ordem de 40% (TIBA, 2000).
Um dos métodos de medição de radiação solar é através de um solarímetro o qual,
basicamente, é um medidor de densidade de potência a partir da irradiação luminosa que incide
sobre um dispositivo medidor. Quando seu principal componente, o fotodiodo, que é um sensor
passivo, é excitado pela luz, gera‐se um fluxo de corrente proporcional à irradiação. De modo a
conseguir valores de tensão utilizáveis por um medidor simples, é conectada uma resistência de
carga em paralelo com o sensor, a qual vai induzir um sinal de tensão proporcional à corrente
produzida por este (BONIFÁCIO, 2010).
A finalidade de construir um solarímetro está na preocupação em obter um equipamento
de baixo custo, em relação aos vendidos no mercado, que chegam a custar alguns milhares de
reais. Com esse objetivo, utilizou‐se um fotodiodo BPW34 para medir e identificar a tensão gerada
pela incidência de luz, buscando relacionar esse valor a uma constante de proporcionalidade.
Tomando como referência um solarímetro comercial, a intenção é a comparação do valor da
densidade de potência medido por este, com o valor da tensão medida no resistor em paralelo
com o fotodiodo, cujo sistema desenvolvido é de baixo custo e de fácil montagem.
Este artigo é organizado da seguinte maneira: na Seção 2 é apresentado o conceito do
protótipo elaborado, bem como a bancada de testes para caracterização do solarímetro; na Seção
3 são apresentados os resultados experimentais alcançados. Por fim, a Seção 4 apresenta as
considerações finais do trabalho.

2. O PROTÓTIPO CONSTRUÍDO E OS MATERIAIS UTILIZADOS
Nesta seção serão descritos os principais componentes utilizados, de uma forma breve, e
como foram desenvolvidos o protótipo de medição de radiação solar e a bancada de testes para
caracterização do mesmo.
Fotodiodo
O fotodiodo é um dispositivo semicondutor de junção p‐n, no qual opera na condição
reversa. A configuração básica de polarização e fabricação, o símbolo e a curva característica do
fotodiodo são ilustrados na Figura 1. A aplicação de luz na junção p‐n provoca uma transferência
de energia das ondas de luz incidentes, na forma de fótons, à estrutura atômica, aumentando com
isso, o número de portadores minoritários e, consequentemente, o valor da corrente reversa, em
diferentes níveis de intensidade. A corrente se aproxima do valor zero, quando há um potencial de
polarização positivo igual a ்ܸ (BOYLESTAD, 2011).

(a)
(b)
(c)
Figura 1 ‐ Características do fotodiodo. a) configuração de polarização básica e fabricação; b)
símbolo; c) curvas características para o fotodiodo. Fonte: (BOYLESTAD, 2011).
O fotodiodo BPW34 (Figura 2) foi escolhido para a construção do solarímetro devido a
alguns motivos: não exige o emprego de uma fonte de alimentação externa para seu
funcionamento; possui alta velocidade e alta sensibilidade; sofre baixa influência de radiação
difusa, devido a sua pequena área sensível, ou seja, possui apenas 2,75 x 2,75 mm² ou 7,5 mm² de
área sensível (RAVOTTI, 2008); seu baixo custo comercial, para que o custo final do projeto seja
reduzido.

Figura 2 – Fotodiodo BPW34.
Por meio das características apresentadas no datasheet do BPW34, este fotodiodo é
disposto em um encapsulamento sob uma proteção de plástico transparente, operando em uma
faixa de temperatura com limites entre ‐40 oC até +100 oC. O fotodiodo BPW34 possui uma faixa

de operação do seu comprimento de onda variando entre 430 nanômetros a 1100 nanômetros,
possuindo maior sensibilidade em 900 nanômetros, na faixa de infravermelho (BPW34, 2014).
Solarímetro Comercial
O equipamento comercial, utilizado como referência, foi o solarímetro portátil da Kimo
Instruments, modelo SL 100 (Figura 3), em conjunto com um sensor acoplado a este, através de
um extensor. Este equipamento permite a medição de valores médios, instantâneos, mínimos e
máximos da radiação incidente na faixa entre 1 W/m² a 1.300 W/m², com eficiência de 95%. Além
disso, o solarímetro possui um fotodiodo, com encapsulamento IP66, comportando valores de
comprimento de onda entre 400 a 1.600 nanômetros no espectro eletromagnético (SL 100, 2014).

Figura 3 ‐ Solarímetro portátil SL 100.
Construção do Protótipo e da Bancada de Testes
O circuito montado, ilustrado na Figura 4, tem o fotodiodo BPW34 como o elemento
principal. Por não necessitar de fonte de alimentação externa, a partir da incidência de luz é gerada
uma corrente elétrica, podendo ser convertida em tensão utilizando a disposição de um resistor
em paralelo com o fotodiodo (D1). A corrente e, consequentemente, a tensão são diretamente
proporcionais ao nível de luz incidente sobre a face do fotodiodo.
Na realização da montagem, utilizou‐se um pequeno valor de tensão medido sobre o
conjunto formado pela resistência no potenciômetro (RV1) e no resistor (R1). Deste modo, o
objetivo do potenciômetro é realizar o ajuste de zero na tensão de saída, quando não há presença
de fonte luminosa.
O Arduino MEGA 2560, que é uma plataforma de prototipagem eletrônica, teve a função
de adquirir dados de tensão de saída do fotodiodo, realizando o cálculo do fator de irradiação, que
é a constante que deve ser encontrada.
Para o desenvolvimento deste projeto foram realizadas medições externas e internas. Ao
ar livre, no dia 02 de abril de 2014, a céu limpo, entre 10 e 11 horas, foram realizados cinco
conjuntos de cincos medições cada, com a preocupação de obter resultados mais precisos.
O procedimento do experimento teve o objetivo de expor o medidor de radiação comercial
sob um mesmo plano, e próximo ao fotodiodo, relacionando os valores de tensão mostrados no
LCD com os valores de irradiação exibidos pelo display do solarímetro comercial SL 100. No
conjunto de cinco medições, houve a preocupação de esperar alguns segundos entre uma medição
e outra, buscando o ponto de estabilidade dos dispositivos em questão. A aquisição de dados foi

realizada pelo microcontrolador Arduino, exibindo em um LCD, o valor de tensão, em milivolts,
correspondente a intensidade de luz incidente.

Figura 4 – Circuito utilizado para a construção do solarímetro.
A segunda fase das medições foi realizada no Laboratório de Instrumentação Biomédica,
no IFPB campus João Pessoa, no intuito de caracterizar o solarímetro construído, para posterior
comparação com os dados adquiridos na medição externa. A área total do laboratório corresponde
a aproximadamente 48 m², fator importante quando se trabalha com um fotodiodo altamente
sensível a mínimas variações na quantidade de luz.
Para tal caracterização, foi construída uma bancada de testes (Figura 5), no qual o protótipo
é caracterizado entre 0 e 90o, com variação angular de 15o. Por simetria, os valores encontrados
entre 0 e 90o, foram replicados para a faixa entre 90 e 180o. A lâmpada utilizada no protótipo é
uma lâmpada incandescente comum de 100 W de potência.
O protótipo foi colocado a 19 centímetros de distância do ponto de luz, no qual foram
anotados os valores de tensão obtidos pelo fotodiodo BPW34. Também durante esta fase, o
solarímetro comercial foi colocado a esta mesma distância, sendo obtidos valores de irradiação
correspondentes aos ângulos anteriormente citados. Isso possibilitou, mais uma vez, a comparação
entre a irradiação e a tensão correspondente a cada variação angular.

Figura 5 ‐ Bancada de testes para caracterização do fotodiodo, em ambiente controlado.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos e algumas discussões sobre o mesmo.
Empregando os conhecimentos obtidos a partir de revisões bibliográficas sobre radiação
solar e o funcionamento do fotodiodo, pode‐se constatar que o solarímetro comercial, utilizado
como padrão, mede apenas radiações diretas, no qual são concentradas à superfície do sensor, ou
seja, ele não consegue detectar valores em determinadas angulações de radiações em torno dele.
Entretanto o fotodiodo BPW34, por ter alta sensibilidade e elevada velocidade de resposta, tem
como característica a possibilidade de medir radiações diretas e difusas oriundas de todas as
direções.
Utilizaram‐se dois métodos para que fosse obtida uma constante de proporcionalidade, no
qual relacionasse a radiação solar, obtida com o solar com a tensão medida com o solarímetro
proposto. O primeiro teste consistiu em medições internas, em laboratório e, posteriormente,
medições em ambiente externo, sempre utilizando o solarímetro comercial, como padrão, para
efeitos comparativos.
Para as medições em laboratório, a única fonte de iluminação utilizada foi a lâmpada
incandescente com potência de 100 W. Na Figura 6 é ilustrada a curva característica da tensão na
resistência em paralelo ao fotodiodo, a partir da variação angular da base de madeira da bancada
de testes elaborada.
Na Tabela 2, encontram‐se os valores de tensões das medições do protótipo e o valor de
radiação solar equivalente, obtida pelo solarímetro comercial. Através desses valores, foi calculada
a constante de proporcionalidade ሺ݇ሻ para o protótipo, através da média da razão entre a radiação
solar e a tensão medida, obtendo o valor de 160 W/m².V para esta constante.
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Tensão x Ângulo
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
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Figura 6 – Tensão na resistência em paralelo em função do ângulo da lâmpada incandescente,
para o protótipo de solarímetro – ambiente de laboratório.
Tabela 2 – Relação Tensão x Radiação em Ambiente Fechado.

0

Tensão no
circuito (V)
0,1173

Radiação solar medida com o
solarímetro comercial (W/m²)
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15
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180

0,1173

13
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Na Tabela 3 são ilustrados os valores de radiação solar obtidas com o solarímetro comercial
e com o protótipo desenvolvido, através da multiplicação da constante ݇, em função da tensão
medida no circuito, de outro conjunto de experimentos, para que o protótipo pudesse ser avaliado.
Entretanto, pôde‐se constatar que para os valores correspondentes dos ângulos de 0 e 15o,
os resultados não são tão precisos. Isto porque, como já foi mencionado, o fotodiodo consegue
captar valores de iluminação que o sensor do solarímetro comercial não consegue, por radiação
difusa. Deste modo, a Figura 8 ilustra a caracterização excluindo tais ângulos, levando em
consideração o espelhamento dos valores para a faixa de 0 a 180o.

Tabela 3 – Comparação entre o protótipo e o solarímetro comercial,
com relação à tensão medida no protótipo – ambiente de laboratório.
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Figura 8 – Comparação da radiação solar entre o solarímetro comercial e o solarímetro proposto,
entre 30 e 150o, experimento realizado em laboratório.
Na Tabela 4, são apresentados os resultados obtidos para a fase experimental realizada em
ambiente externo, no dia 03 de abril de 2014 entre 10 e 11 horas seguindo a mesma sequência e
metodologia para as medições internas. Foi realizado um conjunto de cinco medições, a cada 15
minutos, no qual foi extraída uma média dos valores medidos, através do uso do solarímetro
comercial e o solarímetro proposto.

Tabela 4 – Constante que relaciona a razão entre o solarímetro comercial e a tensão no
protótipo de solarímetro – ambiente externo.
Tensão no protótipo
de solarímetro (V)
0,538
0,536
0,523
0,523
0,538

Solarímetro
Comercial (W/m²)
856
858
830
842
866

Constante de
proporcionalidade ሺ݇ሻ W/m².V
1591,966
1600,025
1586,998
1609,635
1610,863

Solarímetro
Construído (W/m²)
860,32
857,65
836,80
836,96
860,16

Radiação (W/m²)

Com base nos dados das constantes relacionadas da Tabela 4 foi calculada a constante de
proporcionalidade, que foi de 1.683 W/m².V, utilizando a mesma metodologia para o experimento
em laboratório. A multiplicação das tensões medidas no protótipo, pela constante ݇ resultou nos
parâmetros de radiação observados na última coluna da Tabela 4. Observa‐se, que existe uma
relação direta entre a tensão no solarímetro proposto e a radiação solar medida com o solarímetro
comercial. A Figura 9 expressa de forma gráfica as relações obtidas na Tabela 4.
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Figura 9 – Comparação da radiação solar entre o solarímetro comercial e o solarímetro proposto,
experimento realizado externamente.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O protótipo elaborado mostrou que existe uma alternativa viável ao uso de um solarímetro
comercial. Como a potência da lâmpada por unidade de área (ambiente interno), é muito menor
que a potência de irradiação da referência da luz solar (ambiente externo), não foi possível
encontrar uma única constante que, relacionada à tensão, possa ser utilizada como padrão para
qualquer ambiente de medição, uma vez que são valores bem distintos. Porém, pode ser utilizado
para diferentes aplicações, inclusive no processo de aproveitamento da energia solar para
conversão direta em energia elétrica, já que é possível a utilização do protótipo construído para a
determinação de regiões onde exista uma maior incidência de energia solar.
Deste modo, os resultados iniciais apresentados indicam uma alternativa aos solarímetros
comerciais. Todavia, mostra‐se necessário que mais testes externos sejam realizados durante o
período de um ano, buscando ratificar os resultados anteriormente apresentados. Isso se da

devido às mudanças sofridas pelo planeta nesse período, como as estações, consequentemente, a
distância variável da Terra em relação ao Sol. Uma vez que os resultados experimentados estejam
de acordo com o medidor de referencia, adotado como ideal, o protótipo usando BPW34 pode ser
comercializado.
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RESUMO
Neste trabalho desenvolveu‐se um sistema controle e
supervisão para agricultura irrigada utilizando software
e hardware livre com objetivo de minimizar os custos do
sistema. Inicialmente, foram desenvolvidos dois tipos de
sensores resistivos e analisados seu funcionamento.
Optou‐se pelo modelo de sensor mais simples devido ao
seu melhor desempenho. Em seguida utilizou‐se o
Arduino com placa de aquisição de dados e sistema de
controle da irrigação utilizando técnica on‐off sobre um
conjunto de atuadores. O arduíno foi programado
também para se comunicar com o ScadaBR usando o

protocolo Modbús. Foi elaborada uma interface gráfica
de supervisão que facilita o monitoramento da irrigação.
Os hardwares e softwares utilizados a exemplo do
ScadaBr apesar de estarem em estagio inicial de
desenvolvimento
apresentaram
um
bom
funcionamento. Os resultados obtidos, no entanto,
ainda estão limitados ao laboratório.

PALAVRAS‐CHAVE: Agricultura de precisão, Sistema de supervisão e controle, Irrigação automatizada.

DEVELOPMENT OF A SYSTEM AUTOMATION FOR IRRIGATION ARDUINO
ABSTRACT
We present a system for control and supervision
irrigated agriculture using free software and hardware,
which was developed in order of minimizing system
cost. Initially developed two types of resistive sensors
and analyze its operation. We chose the simplest model
due to its best performance. Then we use the Arduino
board with data acquisition and control system of
irrigation technique using on‐off on a set of actuators.

The Arduino was also scheduled to communicate with
ScadaBR using the Modbus protocol. Was developed a
graphical interface,which facilitates the irrigation
supervision and monitoring. The hardware and software
used the example of ScadaBr although in initial stage of
development had a good run. The results, however, are
still limited to the laboratory.

KEY‐WORDS: Epidemiology, contact model, Monte Carlo simulation.

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA IRRIGAÇÃO COM ARDUÍNO
INTRODUÇÃO

Com a diminuição dos recursos naturais disponíveis e o aumento da competividade
econômica, há uma busca crescente por tecnologia que permita o aumento da produtividade e
da qualidade dos produtos associados com a conservação do meio ambiente.
Na exploração agrícola, por exemplo, devido à grande demanda de alimentos da
população mundial, os sistemas de irrigação se tornaram essenciais, uma vez que a demanda por
alimentos não poderia ser suprida com base apenas na estação chuvosa[1]. Contudo, a água tem
se tornado um recurso limitado sendo necessário aperfeiçoar a sua utilização a fim de preservar
o meio ambiente tornado a prática agrícola mais sustentável.
A otimização da utilização de água na agricultura é fundamental uma vez que, a
agricultura irrigada representa o maior consumo de água dentre os diversos usuários finais deste
recurso natural, chegando em muitos países a totalizar 80 % do consumo. No Brasil, estima‐se
que quase metade da água consumida ocorra na agricultura irrigada[2,3].
Como progresso da eletrônica e da computação diferentes processos puderam ser
automatizados melhorando assim sua eficiência e o melhor a aproveitamento dos recursos
disponíveis. Nos sistemas de irrigação automatizados, dispositivos computacionais estimam a
quantidade de água necessária à cultura tomando como base dados coletados por sensores
presentes no solo [4,5] ou através de informações meteorológicas[6], reduzindo dessa forma o
consumo de água e eletricidade sem prejudicar a cultura.
Contudo, apesar da constante diminuição dos custos dos equipamentos eletrônicos, os
serviços de irrigação automatizada ainda são onerosos para o pequeno produtor. Isso ocorre
entre outros fatores devido ao pequeno número de empresas que detêm a tecnologia
necessária. Sendo assim é importante o desenvolvimento de sistemas automatizados de irrigação
eficiente, de baixo custo e livres para que possa ser adaptados a diferentes culturas. Atualmente
isso tem se tornado viável com o surgimento de diferentes plataformas de hardware livres a
exemplo do Arduíno[7].
O Arduíno é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre, projetada
com um microcontrolador Atmel AVR de placa única, com suporte de entrada/saída embutido,
uma linguagem de programação padrão na qual tem origem em Wiring, e é essencialmente
C/C++[8]. Pode ser usado para o desenvolvimento de objetos interativos independentes, ou
ainda para ser conectado a um computador. Uma típica placa Arduíno é composta por um
controlador, algumas linhas de E/S digital e analógica, além de uma interface serial ou USB. Esta
plataforma já possui muitas bibliotecas de códigos disponíveis e uma gama de hardwares
compatíveis, podendo se comunicar por diferentes meio físicos e variados protocolos.

Também houve nos últimos anos o crescimento do número e da qualidade dos softwares
SCADA livres. Um sistema SCADA [9] ( Supervisory Control And Data Acquisition) é um software
de controle supervisório e aquisição de dados. Este sistema serve como interface entre o
computador e equipamentos eletrônicos como máquinas, controladores automáticos e sensores
dos mais variados tipos. O ScadaBR [9] é um sistema SCADA brasileiro desenvolvido com o
patrocínio do Governo Federal. Ele oferece drivers de comunicação com equipamentos, um
sistema para registro contínuo de dados ("data logger") e uma interface gráfica para usuário, às
vezes conhecida como "IHM" ou Interface Homem‐Máquina. Na IHM são disponibilizados
elementos gráficos como botões, ícones e displays, representando o processo real que está
sendo monitorado ou controlado. O ScadaBR permite a geração de gráficos e relatórios com o
histórico do processo, detecção de alarmes e registro de eventos em sistemas automatizados,
controle de processos incluindo envio remoto de parâmetros e set‐points, acionamento e
comando de equipamentos, uso de linguagens de script para desenvolvimento de lógicas de
automação.
Uma das vantagens do ScadaBR é que ele roda em qualquer computador que execute
Java, ou seja, PCs rodando o Windows, Linux ou outro sistema operacional. O ScadaBR executa
dentro de um servidor de aplicações (sendo o Apache Tomcat a escolha padrão, incluída em
algumas versões). O ScadaBR em execução pode ser acessado a partir de um navegador de
Internet.

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido de forma computacional e experimental. Na primeira fase do
projeto foi estabelecido os pontos básicos a serem implementados no sistema de controle de
irrigação. Partido disso foi possível programar os primeiros algoritmos que foram simulados no
Arduino. Em paralelo foi desenvolvido dois tipos de sensores de umidade resistivos para serem
utilizados no dispositivo de aquisição de dados. Um dos sensores foi construído em bloco de
gesso e outro diretamente no solo. Esses sensores foram escolhidos devido à alta facilidade de
construção e seu custo.
Os sensores foram instalados no solo onde foi feito as leituras de suas resistências
elétricas utilizando um multímetro digital, e temperatura utilizando um termômetro de mercúrio.
Para a calibração do sensor foi coletada uma amostra do solo para medida de umidade em
laboratório. Esse procedimento foi repetido em diferentes dias e horários. As medidas do
laboratório forma obtidas realizando um procedimento simples de pesagem da amostra úmida.
Esta amostra úmida ficou por 24h em estufa a 105 graus e em seguida realizou‐se a pesagem da
amostra seca. Com a diferença entre o peso das amostras úmidas e secas calculou‐se o
percentual de água nas amostras. Dessas análises foram obtidos os gráficos apresentados na
próxima seção.

Em paralelo programou‐se o Arduino para ler os valores da tensão e calcular a resistência
do solo tomando como paramento um valor de resistência conhecida. O circuito utilizado está
esquematizado na Figura 1. Utiliza‐se a equação 1 para obter tais valores.
RS=1KΩ*(V1-V0)/V0

equação (1)

Onde RS é a resistência do solo, essa medida é realizada 100 vezes e então é calculada a
média. Como o Arduino utiliza corrente continua e há sais dissolvidos no solo. A medida da
resistência é feita em milissegundos para reduzir a eletrólise dos sais contidos no solo.
Em seguida o Arduino foi programado para se comunicar com o Software SCADA usando o
protocolo de comunicação industrial Modbus.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na figura 1 temos o resultado da umidade do solo em função da resistência para o sensor
1. Na figura 2 ver‐se o resultado para o sensor 2. Observou‐se que o sensor com gesso apresenta
o valor de resistência elétrica menor que o valor da resistência para o mesmo valor de umidade
do solo. O sensor do gesso apresentou um resultado menos linear que o do sensor feito
diretamente sobre o solo, isso pode ter ocorrido devido ou efeito de histerese presente no
sensor feito com gesso (Mendes, 2006) para diminuir esse efeito pode‐se diminuir o tamanho do
sensor, contudo isso pode reduzir também sua vida útil. Dessa forma preferimos utilizar o sensor
feito diretamente no solo, tanto pela simplicidade, custo, durabilidade e pela linearidade dos
resultados.

Figura 1‐ Curva de percentual de umidade como função da resistência elétrica obtido como o
sensor de umidade produzido com duas hastes de metal em um bloco de gesso.

Figura 2‐ Curva de percentual de umidade como função da resistência elétrica obtido como o
sensor de umidade produzido com duas hastes de metal apenas.

Utilizando os coeficientes encontrados desenvolve‐se um sistema de controle que uma
vez entrados com os parâmetros de umidade de máximos e mínimos de uma cultura ele irá ligar
e desligar as válvulas mantendo o sistema dentro deste intervalo. O sistema ler o valor de uma

tensão no circuito apresentado na figura com o valor da tensão usando um cálculo simples de
divisor de tensão. Calculou‐se a resistência elétrica e com a resistência calculou‐se a o percentual
de umidade do solo. Com esse parâmetro o sistema pode controlar a umidade por uma técnica
de controle on‐off.
O fluxograma do programa está apresentado na figura3:

Figura 3‐ Fluxograma do programa implementado no Arduino.

CONCLUSÕES

Neste trabalho realizou‐se um estudo de sensores resistivo de baixo custo para detecção
de umidade no solo utilizando um arduino como placa de aquisição de dados. Devido as
diferentes características de solo os sensores devem ser calibrados para cada tipo de solo que
forem utilizados, uma vez calibrados o sistema funciona de forma simples e eficiente. Os
resultados mostram que os sensores resistivos desenvolvidos apresentam um bom
funcionamento e os sistema de controle e supervisão funcionou dentro do esperado.
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RESUMO
Este trabalho apresenta um procedimento
didático de caracterização experimental de filtros no
ensino de Engenharia Elétrica, como uma etapa
intermediária entre os procedimentos passo a passo e
os procedimentos automatizados de medição e
incentiva um melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis nos instrumentos didáticos de medição,
favorecendo uma maior eficiência do processo de

ensino‐aprendizagem.
Além
da
descrição
do
procedimento proposto, são apresentados resultados
obtidos com o citado procedimento, comparando‐os
com os resultados para a medição passo. São
comentadas as vantagens didáticas dos procedimentos
adotados. Os resultados obtidos incentivam que outras
práticas sejam desenvolvidas.

PALAVRAS‐CHAVE: filtros, processo ensino‐aprendizagem, osciloscópio, gerador de sinais.

EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF FILTERS IN ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION:
BETWEEN THE FOOTSTEPS AND AUTOMATION, AN INTERMEDIATE STEP IN TEACHING
PRACTICE
ABSTRACT
This work presents a didactical procedure for
the experimental characterization of filters in Electrical
Engineering undergraduate course, as an intermediate
stage between step by step and automated
measurement procedures, what encourages a better use
of available resources in laboratory’s equipment, giving

a greater efficiency in the process of teaching‐learning.
In addition to description of the proposed procedure,
obtained results are presented and compared to the
step by step results. Advantages and disadvantages of
the proposed procedures are discussed. The results
encourage the development of other practices.

KEY‐WORDS: filters, teaching‐learning process, oscilloscope, signal generator.

CARACTERIZAÇÃO EXPERIMENTAL DE FILTROS NO ENSINO DE ENGENHARIA ELÉTRICA: ENTRE O
PASSO A PASSO E A AUTOMAÇÃO, UMA ETAPA INTERMEDIÁRIA NAS PRÁTICAS DIDÁTICAS
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos o ensino da Engenharia Elétrica se depara com novos paradigmas. Com
o acesso aos programas computacionais, ocorre a virtualização do conhecimento, onde a
simulação passa a predominar na formação do Engenheiro Eletricista. Diante de programas
computacionais cada vez mais atrativos, o aluno perde o contato com a realidade de
equipamentos, dispositivos, etc. Considere‐se ainda que mesmo os instrumentos mais básicos
(osciloscópios, geradores de sinais, etc.) apresentam interfaces e aplicativos que automatizam os
procedimentos de medição. Se por um lado essas facilidades evitam etapas repetitivas, a
realização de medições de maneira automática dificulta a assimilação dos conceitos inerentes ao
que se está manipulando, avaliando‐se apenas o resultado global. Neste trabalho é apresentada
uma etapa intermediária entre a medição realizada passo a passo e a automação. Procura‐se
estabelecer uma conexão entre os resultados a cada ponto e o resultado global. Neste contexto,
o aluno realiza a aquisição de dados e o pós‐processamento. Como exemplos, são caracterizados
experimentalmente filtros passa‐baixas, passa‐altas, passa‐faixa e rejeita‐faixa. Os resultados são
comparados com medições passo a passo, observando‐se uma ótima concordância.
MÉTODOS
Inicialmente, foram observados os recursos usualmente disponíveis nos equipamentos,
muitos dos quais, não utilizados. Analogamente, foram avaliados os recursos computacionais que
geralmente estão presentes nos laboratórios acadêmicos. Em função das medições a serem
realizadas, foram destacados os seguintes recursos:
‐Osciloscópio digital: possibilidade armazenar e exportar os dados da medição;
‐Gerador de sinais: disponibilidade de produzir uma varredura de frequência automática;
‐Planilha (Excel ou similar): presente em quase todos os computadores, possibilita a
leitura e o pós‐processamento dos dados lidos.
Como o objetivo era caracterizar os filtros, o gerador de sinais é programado para realizar
a varredura na faixa de frequência desejada. O osciloscópio captura o sinal de saída
correspondente a cada frequência.
Destaque‐se que, mesmo para equipamentos de baixo custo, pode‐se superar 10 mil
pontos por varredura. Os pontos capturados pelo osciloscópio são armazenados e transferidos

para planilha. Com esses dados são feitas as operações de escalonamento em frequência e
detecção de pico. Concluindo, são traçados os respectivos gráficos. Essas atividades são simples e
agregam diversos saberes (avaliar os pontos lidos, detectar máximos, traçar gráficos, etc.) ao
experimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base na metodologia proposta, foram caracterizados dois filtros analógicos, uma
passa baixas (R =1K Ω, C = 33 nF) e um passa‐faixa, (R =100Ω, C = 100nF, L = 150nH) o que é um
experimento típico das disciplinas de Eletrônica e Telecomunicações. As respostas em frequência
obtidas foram comparadas com as respostas obtidas passo a passo, verificando‐se uma
concordância muito boa. Entretanto, vale destacar que os ganhos indiretos, decorrentes da
assimilação dos procedimentos de armazenamento e pós‐processamento dos dados, foram de
grande interesse para os alunos. Comparado com o procedimento passo a passo, a metodologia
proposta levou muito menos tempo. Além disso, despertou‐se para a percepção de que o que se
visualiza como resultado de um processo automático de medição é a superposição de diversas
medições individuais, devidamente pós‐processadas.
Por fim, constatou‐se que vários dos recursos existente atualmente nos equipamentos de
laboratórios didáticos não são devidamente aproveitados. Em muitos casos, são adquiridos
equipamentos para finalidades específicas (placas de aquisição de dados, por exemplo), quando
essas funcionalidades já estão disponíveis em outros equipamentos (osciloscópios, por exemplo).
O aproveitamento desses recursos evita gastos desnecessários e proporciona a realização de
práticas bem mais atrativas.

Figura 1 – Equipamentos utilizados na medição

Obtenção da resposta do filtro da forma automatizada (como mostra a Figura 2), bem como
visualização da resposta no Excel, como é possível observar na Figura 3:

Figura 2 – Resposta ao filtro no osciloscópio

Figura 3 ‐ Visualização da resposta no Excel

Figura 4 – Utilização da função ABS para obtenção dos valores absolutos

Figura 5 – Utilização da função Máximo para obtenção do contorno da forma de onda

Obtenção da resposta do filtro passo a passo, como mostra a Figura 6:

Figura 6 – Visualização no Excel da resposta ao filtro medida passo a passo

Comparação entre resposta ao filtro passo a passo e à automatizada (Figura 7):

Figura 7 – Comparação para o filtro passa‐faixa

Figura 8 – Comparação para o filtro passa‐baixa

CONCLUSÃO
A inclusão de uma etapa intermediária entre a medição passo a passo e a medição
automatizada apresentou diversas vantagens para o processo de ensino‐aprendizagem na
Engenharia Elétrica. Embora leve menos tempo e apresente resultados consistentes,
comparáveis aos teóricos e aos da medição automatizada, os maiores ganhos são indiretos.
Estabelece‐se um procedimento anterior à medição automatizada, o que permite de maneira
simples e rapidamente assimilável, entender o pós‐processamento dos dados medidos. Trata‐se,
portanto, de uma importante fundamentação teórico‐experimental, que antecede a imersão do
aluno nos processos automatizados de medição.
Ressalte‐se que os procedimentos propostos não envolveram a aquisição de novos
equipamentos ou softwares, aproveitando os recursos já disponíveis nos laboratórios, muitos dos
quais subutilizados. Concluindo, destaque‐se que embora o procedimento proposto tenha sido
aplicado a um experimento específico, a mesma metodologia pode ser estendida a outros
processos de medição, envolvendo não só a Engenharia Elétrica.
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RESUMO
Atualmente a atividade mineradora exerce grande
influência no aspecto socioeconômico brasileiro,
especialmente no eixo Norte‐Nordeste. Este artigo visa
sanar um problema comumente encontrado nas
mineradoras da região, onde as balsas do processo de
lavagem da bauxita carecem de um sistema inteligente
de acionamento de bombas para controlar os níveis de
água dos porões das embarcações e por consequência
sua inclinação, obtendo assim uma maior eficiência na
produção. Este trabalho apresenta uma solução para o
problema proposto, a partir da criação de um sistema

inteligente de interação entre um sensor de fluxo e um
acelerômetro capaz de identificar as diferentes possíveis
inclinações da balsa e deste modo acionar determinadas
bombas e eliminar quase que instantaneamente
qualquer inclinação que fuja aos parâmetros
especificados no software. O protótipo criado conseguiu
atingir os objetivos estabelecidos inicialmente e obteve
a eficiência esperada. O presente trabalho foi realizado
com apoio do CNPq, Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Brasil.
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SMART CONTROL SYSTEM OF INCLINATION OF VESSELS ON MINING COMPANIES
ABSTRACT
Nowadays the mining activity exercises great influence
over the Brazilian socioeconomic aspect, especially over
the north‐northeast axis. This article aim to solve a
problem easily found on the local mining companies,
where the ferries of the bauxite’s wash process need a
smart pumps activation system so that one can control
the water levels of the vessels’ basement because of its
inclination, and so having a bigger efficiency on the
production. Thus, this study presents a solution to the
proposed problem, as of the development of a smart

interaction system between a flow sensor and an
accelerometer, capable of identifying the different
vessels' possible inclinations and turning on the
specified pumps, eliminating almost instantly any
inclination that is different from those that are given on
the software. The prototype achieved the initial goals
and the expected efficiency. The following study was
made with the CNPq’s (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Brasil)
support.

KEY‐WORDS: mining, embedded smart system, automation.

SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE DE INCLINAÇÃO DE BALSAS EM MINERADORAS
INTRODUÇÃO
A extração de minérios constitui atualmente uma das mais importantes atividades
econômicas brasileiras. Após os Grandes Projetos, alguns estados da região Norte receberam
incentivos para se desenvolver nesse aspecto, destacando‐se entre eles o Pará. Segundo dados
do IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração), o saldo do setor mineral brasileiro teve
aproximadamente 35,2% de contribuição do estado do Pará em 2010. Um dos minérios
explorados no estado é a bauxita, que neste mesmo ano teve contribuição de aproximadamente
2% do saldo total.
Com o advento da tecnologia, a mineração tem sido objeto de estudos direcionados ao
aumento da eficiência dos processos de beneficiamento e produção. Institutos como o CETEM
(Centro de Tecnologia Mineral), criado em 1978 com o objetivo de promover pesquisas acerca da
tecnologia mineral, mostram a tendência criada nas últimas décadas.
Atualmente nas mineradoras, um dos problemas encontrados durante o processo de
lavagem da bauxita é referente ao funcionamento incerto das bombas (do tipo sapo) que
regulam o nível da água dos porões das balsas. A diferença de nível entre os compartimentos da
embarcação, se ultrapassando os limites aceitáveis, pode acarretar no afundamento das mesmas,
situação que gera riscos para os funcionários e um possível prejuízo para a empresa.
Este trabalho propõe a criação de um sistema inteligente de controle de válvulas capaz de
detectar a presença de água nas diversas ramificações das tubulações das balsas, acionando ou
desligando determinada válvula de modo a fazer o controle e o ajuste da inclinação das
embarcações, diminuindo o risco de acidentes.
Após esta breve introdução, são apresentados os materiais e métodos utilizados para o
desenvolvimento do trabalho. Na seção seguinte, são discutidos os resultados obtidos seguidos
da conclusão deste artigo. Por último são apresentadas as referencias bibliográficas.
MATERIAIS E MÉTODOS
Durante a execução deste trabalho, foi construído um protótipo para simular o
comportamento das balsas comumente utilizadas nas mineradoras. Para representar os
diferentes tanques e suas respectivas bombas, foram utilizadas quatro válvulas solenoides
normalmente fechadas de 127 V, que foram conectadas a um duto que recebia um
abastecimento constante de agua, enviada por uma bomba de 127 V e 50 w. As válvulas
controlavam o fluxo de água, enviando‐a para um recipiente plástico. Optou‐se por construir a
estrutura utilizando dois recipientes plásticos diferentes, pois não foi encontrado um recipiente
com as características desejadas. A vista superior da estrutura pode ser visualizada na Figura 1.

Figura 1 ‐ Vista superior do protótipo do sistema inteligente de controle de inclinação de balsas
Conectado ao duto por onde circula a água, entre as válvulas e a bomba, existe um sensor
de fluxo de água ½”. Quando não existe fluxo de água nas tubulações, ou seja, se a bomba não
estiver ligada, o sistema de controle de inclinação do protótipo será desligado. No sistema real os
fluxômetros serão posicionados nos dutos que conduzem a água entre os tanques. Quando a
embarcação estiver parada, ou seja, estável, o sistema de controle que ligará as bombas será
desligado.
A ativação das válvulas e a aquisição dos dados dos sensores foi feita através de um
microcontrolador Arduino, uma plataforma de prototipagem eletrônica open‐source, em
conjunto com um circuito condicionador de voltagem, responsável por fazer a interface entre o
Arduino (5 V) e o sistema bomba‐válvulas (127 V). O circuito condicionador de voltagem é
apresentado na Figura 2. Os sensores utilizados foram o fluxômetro, cuja aplicação foi explicada
anteriormente, e o acelerômetro, o sensor responsável por medir a inclinação.

Figura 2 – Circuito condicionador de voltagem

Para simular o fenômeno da inclinação da balsa e a consequente ativação das válvulas, foi
utilizada uma protoboard, também chamada matriz de pontos, contendo o acelerômetro. A placa
foi associada à posição das válvulas de maneira que o norte da protoboard correspondesse ao
norte do recipiente plástico, possibilitando a manipulação do protótipo. A inclinação da
protoboard simula a inclinação da balsa causada pelo excesso de água em um ou mais tanques.
A Figura 3 contém uma representação da protoboard em relação ao tanque e um exemplo
de quais válvulas seriam ligadas ou desligadas quando a placa estivesse em uma determinada
posição. No exemplo, o tanque sudoeste da balsa estaria mais cheio em relação aos outros,
causando a inclinação indicada na figura, desta forma o sistema ligaria as válvulas V1, V2 e V3, e
desligaria a válvula V4, correspondente ao tanque sudoeste.

Figura 3 – Esquema de funcionamento do protótipo
Para que o sistema se comportasse da maneira desejada, foi desenvolvido um algoritmo
implementado com a linguagem de programação do Arduino. Suas principais características
giram em torno dos dados obtidos pelo fluxômetro e pelo acelerômetro. A partir da leitura dos
valores de posição nos dois eixos de rotação da placa, o programa determina quais válvulas
devem ser ligadas. Existem nove combinações onde pelo menos uma das válvulas esteja ligada,
sendo uma delas a posição inicial, onde todas as válvulas estão ligadas, e as outras oito as
posições cardeais e cardinais. A décima combinação possível entre as quatro válvulas ocorre
quando não existe fluxo de água no sistema, e as válvulas são todas desligadas.
O circuito condicionador de voltagem teve por finalidade relacionar o sinal de comando,
definido pelo software e enviado pelo Arduino (5 V), e o sinal de potência, que atua nas válvulas
e na bomba (127 V). A Figura 4 contém uma representação esquemática do circuito
condicionador de voltagem utilizado para cada atuador. A placa apresentada na Figura 2 possui
seis cópias interligadas do circuito, pois havia sido utilizada para outras finalidades
anteriormente, e foi modificada em laboratório para ser utilizada neste projeto. O sinal de

comando é enviado na porta 2 do conector J1, localizado no canto inferior esquerdo da figura.
Este sinal é amplificado para ativar a bobina do relé R1, no centro da figura. E o sinal de potencia,
vindo do terminal de alimentação, é enviado à saída. Quando a bobina é energizada, um LED
sinalizador é ativado.

Figura 4 – Modelo de circuito de condicionamento de voltagem para as válvulas e a bomba

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Primeiramente, outros possíveis métodos de ajuste de inclinação foram testados, com a
utilização de potenciômetros, por exemplo. No entanto, no decorrer do projeto viu‐se a
necessidade de desenvolver um sistema inteligente, capaz de se corrigir automaticamente. Desta
forma, foram estudadas as possibilidades de utilização de sensores como barômetro e giroscópio,
todos ineficientes em algum aspecto para solucionar o problema proposto.
A solução encontrada foi utilizar um acelerômetro, com ele foi possível obter os valores
de inclinação em dois eixos. Os dados obtidos pelo sensor foram verificados com o apoio de um
software e a partir deles foram descobertas faixas de valores que correspondiam a diferentes
posições de inclinação do protótipo. Tais faixas foram utilizadas para o desenvolvimento da
versão final do software, cujos princípios lógicos estão descritos na seção anterior.
Visando a economia de energia, começou a ser testado também um sensor de fluxo. A
leitura do sensor revelou que quando apenas uma das válvulas solenoides está aberta (inclinado
para uma das extremidades da balsa) a vazão no fluxômetro fica em torno de 1,2l/min, e quando
duas válvulas solenoides estão abertas a vazão passa para 1,9l/min. Quando a leitura é zero, não
existe vazão, portanto o sistema está estável, o que representa que a balsa está parada e a
avaliação de inclinação não deve continuar funcionando. Quando a balsa for religada, o sistema
volta a funcionar. A versão final pode ser visualizada na Figura 5.

Figura 5 – Protótipo desenvolvido em laboratório
CONCLUSÃO
Verificou‐se que o protótipo composto basicamente por tanques, válvulas, bomba d´água,
componentes eletrônicos e software apresentou bons resultados. A próxima etapa é apresentar
o sistema para os engenheiros de projetos da Mineradora Rio do Norte, uma das maiores
extratoras de bauxita do Pará, e adaptar o projeto para as balsas utilizadas na mineradora,
viabilizando a substituição do sistema rústico da empresa pelo sistema proposto neste artigo.
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RESUMO
Este projeto apresenta a implementação de um método
da Eletrônica Digital para construção de um robô
autônomo, capaz de explorar ambientes com dificuldade
de navegação, através da aplicação de uma lógica digital
com a finalidade de definir seu comportamento, com
base em simplificações booleanas. O protótipo contará
com um sistema de sensoriamento infravermelho
visando a tomada de decisão durante a trajetória e
posteriormente, será simulado em um labirinto com

paredes. A ideia por trás da solução do labirinto,
fundamenta‐se na aplicação da regra da “mão direita”,
adotando‐se uma prioridade na qual o objetivo do
protótipo é sempre virar para direita, seguindo a parede
até encontrar o ponto final. Com essa finalidade,
iniciou‐se estudos detalhados sobre o embasamento
teórico, como também, aquisição dos componentes,
planejamento
e
execução
do
protótipo.

PALAVRAS‐CHAVE: Eletrônica Digital, Robô Explorador, Labirinto, Sistemas Digitais.

CONSTRUCTION OF A AUTONOMOUS ROBOT MAZE EXPLORER WITH THE USE OF DIGITAL
ELECTRONICS
ABSTRACT
This project presents the implementation of a
method of Digital Electronics for construction of an
autonomous robot, able to explore environments with
navigation difficulties, through the application of a
digital logic in order to define its behavior based on
Boolean simplifications. The prototype counts, with a
system of infrared sensing for decision‐making during
the trajectory and subsequently will be simulated in a

maze with walls. The idea behind the solution of the
labyrinth, is based on the application of the rule of "right
hand", adopting a priority in which the goal of the
prototype is always turn right, following the wall until
find the end point. With this purpose, began detailed
studies about the theoretical basis, as well as acquisition
of components, planning and execution of the
prototype.

KEY‐WORDS: Digital Electronics, Robot Explorer, Labyrinth, Digital Systems.

CONSTRUÇÃO DE UM ROBÔ AUTÔNOMO EXPLORADOR DE LABIRINTO COM A UTILIZAÇÃO DA
ELETRÔNICA DIGITAL
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, muitos avanços tem sido apresentados no ramo da robótica, impulsionando
melhorias no aumento da produtividade, segurança e no desenvolvimento de áreas voltadas para
controle, instrumentação, programação de auto nível e mecanismos automatizados (ROSÁRIO,
2005). Esses avanços, consentiram a aplicação de sistemas integrados, visando uma comunicação
eficiente com mundo físico, a fim de realizar tarefas definidas, microprocessadas digitalmente.
Nos sistemas integrados, a transmissão de dados é comumente classificada como analógico e
digital. Estes sinais caracterizam a representação de valores presentes em sistemas fisicamente
favoráveis. Segundo Lorenzett (2004), o sinal analógico, apresenta variações continuas no tempo
entre valores definidos e conhecidos. Já o sinal digital, baseia‐se na representação de dígitos
(números binários) de forma discreta (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).
Güntzel e Nascimento (2001), conceituam um sistema digital como sendo um dispositivo
interconectado capaz de projetar informações lógicas de maneira digital ou discreta. Podendo ser
muitas vezes eletrônicos, mecânicos, magnéticos ou pneumáticos (TOCCI; WIDMER; MOSS,
2011). Desse modo, a informação é transmitida através de circuitos integrados, com o propósito
de determinar dois estados de operações ou condições admissíveis, decodificadas como sendo,
estado lógico “0” ou “1”. Por decorrência, o sistema binário necessita de dois níveis de tensão,
denotados alto e baixo ou simplesmente (0V) e (+5V).
Consequentemente, pode‐se desenvolver robôs móveis com a integração de sistemas digitais,
equipados com sensores que permitam extrair características advindas de um determinado
ambiente. De acordo com Secchi (2008), os robôs móveis são plataformas mecânicas de
transporte automático capazes de explorar ambientes de trabalhos desempenhando certo nível
de autonomia. Conceitua‐se como AVGs (do inglês, Veículos Guiados Automaticamente), e
aplicados em atividades que oferecem riscos inerentes à saúde humana, como também em
transporte de cargas perigosas ou em tarefas de exploração solitárias (CANO, 2006).
Os robôs móveis são desenvolvidos com capacidades sensoriais e de raciocínio mínimos,
permitindo uma sequência de ações conhecidas, estabelecendo o objetivo para o qual foi
projetado, limitando‐se a seguir caminhos preestabelecidos pela sua capacidade de
processamento e tomada de decisões. O princípio de funcionamento se dar através da
combinação de sistemas analógicos e digitais que permitem a eficiência e controle de sua
aplicação.
Mediante os conceitos apresentados, pretende‐se desenvolver um robô autônomo com circuitos
digitais, capaz de explorar ambientes que apresentam dificuldade de saída, tendo como sistema
de apoio para fazer a trajetória do caminho sensores infravermelhos que tem como utilidade a
detecção e tomada de decisão durante a trajetória. Sua simulação será realizada por meio de um
labirinto com paredes na qual o robô reconhecerá quando houver caminhos alternativos pela
direita, frente e esquerda do labirinto até encontrar o ponto final.
MATERIAIS E MÉTODOS

O método adotado para esse projeto é controlar um robô explorador de labirinto, definindo em
princípio a implementação de uma lógica digital, proveniente dos formalismos da Álgebra
Booleana, analisando‐se posteriormente, seu comportamento, aquisição dos componentes e
execução. A ideia por trás da solução do labirinto, baseia‐se na aplicação da regra da “mão
direita”, adotando‐se uma prioridade na qual o objetivo do protótipo é sempre virar para direita,
seguindo a parede.
Meneguele, Ferreira e Arcanjo (2011), explicam que o algoritmo da mão direita apresenta as
seguintes características: virar a direita ao invés de seguir reto; virar à esquerda; seguir reto ao
invés de virar à esquerda. Deste modo, espera‐se que o robô responda em função da lógica
introduzida. Para identificação das paredes do ambiente de simulação, utilizou‐se sensores
infravermelhos de distância visando a interação com o sistema digital. Essa interação deve ser
rápida e eficiente durante a navegação do robô (PIERI, 2002).
Sensores infravermelhos constituem‐se de dispositivos transmissores e receptores de luz,
operando por meio da junção de semicondutores e transistores capazes de emitir luz sobre um
objeto refletor através de um sinal elétrico proporcional (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2007).
Pieri (2002), aponta critérios para a escolha do sensoriamento de um projeto robótico, como:
linearidade, faixa, tempo de resposta e precisão. Em seguida, elaborou‐se uma combinação
lógica, de modo que o sinal recebido pelos sensores, fossem registrados em uma tabela verdade,
conforme a Tabela 1.
Tabela 1 – Representação do método de decisão do protótipo. Nesse caso, sensor da esquerda
(SE), sensor da frente (SF) e o sensor da direita (SD) definidos como variáveis de entrada e os dois
motores: motor da direita (MD) e o da esquerda (ME) como variáveis de saída.

1
2
3
4
5
6
7
8

Sensor
Esquerda
(SE)
0
0
0
0
1
1
1
1

Sensor
Direito
(DS)

Sensor
Direito
(DS)

Motor
Esquerdo
(MD)

Motor
Direito (ME)

Estado Lógico

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

1
1
1
0
1
1
1
1

0
1
0
1
0
1
0
0

Virar para direita
Seguir em frente
Virar para direita
Virar para esquerda
Virar para direita
Seguir em frente
Virar para direita
Virar para direita

A tabela verdade possui oito situações que mostram‐se satisfatórias para desempenho do robô
dentro do labirinto. Com base na Tabela 1, observa‐se apenas uma condição na qual o robô se
movimentará para esquerda: quando o sensor da frente (SF) e da direita (SD) estiverem em nível
lógico alto (1) e o sensor da esquerda (SE) estiver nível lógico baixo (0), como mostra a linha 4 da
tabela correspondente.
Analogamente, o robô irá para frente em duas possíveis situações: quando os sensores da frente
e esquerda estiverem livres (nível lógico 0), e apenas o sensor da direita estiver em nível lógico
alto ou quando o sensor da frente estiver livre (nível lógico 0), quando os sensores da direita e
esquerda estiverem detectando barreira (nível lógico 1) situação descrita respectivamente na

linha 2 e 6 da Tabela 1. Portanto, o sensor frontal tem prioridade sobre o sensor da esquerda, o
que permitirá que o robô direcione‐se para frente, bem como o sensor da direita tem prioridade
em relação aos demais sensores.
Após o embasamento teórico sobre análise do comportamento digital e sensoriamento do robô,
são especificados os materiais empregados para construção do mesmo, como a sua estrutura
física móvel, fonte de alimentação, circuito para inversão de polaridade dos motores e portas
lógicas. Segundo Gioppo et al. (2009), os robôs móveis frequentemente utilizam motores de
corrente contínua, pois sua fonte de alimentação é obtida por meio de uma bateria. Assim,
escolheram‐se motores CC (Corrente Contínua), devido a suas características e vantagens e ainda
pela sua vasta aplicação, como por exemplo, no movimento e controle de cargas, máquinas de
impressão, prensas entre outras (HONDA, 2006).
Na locomoção do robô, os motores CC precisam ser acionados nos dois sentidos de rotação. Com
esse propósito é possível utilizar chaves reversíveis ou relés para inverter o sentido de circulação
da corrente em uma carga. O circuito projetado para tal finalidade é denominado ponte H. Em
síntese, a ativação do motor se dá através do acionamento de um par de chaves que ficam de
forma diagonal, fazendo com que a corrente circule do polo positivo para o negativo
atravessando o motor e fazendo‐o girar. Para inverter a rotação, precisa‐se ativar o outro par de
chaves e desativar o par que estava anteriormente ativado, consequentemente, o sentido será
invertido (PATSKO, 2006).
Para o projeto, optou‐se em utilizar uma ponte H dupla integrada chamada L298N
(MICROELECTRONICS, 2000), pois reduz todos os componentes eletrônicos empregados para
construção da ponte, além de oferecer um controle eficiente e baixo custo. Tendo como função
inverter a rotação dos motores, uma vez que o sistema digital receber os pulsos transmitidos
pelos sensores infravermelhos, indicando para qual sentido o robô deve girar dentro do labirinto.
A Figura 1 mostra o circuito projetado no software ISIS Proteus 7 que simula o funcionamento do
CI L298N.

Figura 1 – Circuito de simulação da ponte H com CI L298N.
Terminada essa fase, passou‐se para implementação do sistema digital para controle das ações
propostas dentro do ambiente de simulação. As portas lógicas, podem ser definidas como níveis
de abstrações lógicos ou circuitos integrados capazes de realizar operações Booleanas, de modo
que os dados de entrada produza somente um sinal de saída, dependendo da aplicação realizada
(GUNTZEL; NASCIMENTO, 2001). É importante ressaltar, que a redução do número de

componentes utilizados no projeto, implica no custo final do circuito e diminuição entre o sinal
de entrada e a saída.
Idoeta e Capuano (2007), demonstram um método eficiente para simplificação dos termos de
uma função através do mapa de Karnaugh. O método utiliza a tabela verdade de uma função
booleana onde as linhas e colunas representam variáveis lógicas. Em outras palavras, possibilita a
compreensão de sistemas baseados em níveis de abstrações, permitindo a obtenção de uma
expressão lógica que consequentemente, possa ser implementada em um projeto eletrônico
digital. Em seguida, extraiu‐se a simplificação da Tabela 1, através dos diagramas de Karnaugh.
Para esse caso, aplica‐se o diagrama de três variáveis, esquematizado na Figura 2.

Figura 2 – Simplificação através do diagrama de Karnaugh.
As simplificações descritas na Figura 2, resultou no desenvolvimento do sistema digital para
controle das ações advindas dos sensores infravermelhos. Para que o protótipo gire, ora para
direita, ora para esquerda ou frente, os mesmo terá que satisfazer as condições relacionadas com
a simplificação. O circuito lógico do robô, foi projetado no software ISIS Proteus 7, conforme a
Figura 3.

Figura 3 – Circuito lógico das simplificações da Figura 2.

As manipulações realizadas no circuito da Figura 3, permite que robô tome decisões dentro do
labirinto. As portas lógicas são caracterizadas por um conjunto de descrições e pelas suas funções
específicas. No circuito, utilizou‐se as portas: OR (estado lógico 1, quando uma ou mais variáveis
de entrada forem 1 e assume um valor 0, quando todas as variáveis de entrada forem 0), AND
(executa o produto de 2 ou mais variáveis booleanas) e NOT (porta lógica inversora, isto é,
estado lógico 0 é invertido para 1 ou vice‐versa). Os botões, representam os sensores
infravermelhos, que uma vez pressionado, proporciona uma ação dentro dos sistema digital.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A construção do robô explorador de labirinto obteve desempenho adequado mediante o estudo
realizado, componentes digitais e analógicos empregados e o ambiente para o qual foi projetado.
O circuito da ponte H apresentou‐se eficiente pelas tomadas de decisões realizadas pelos
sensores infravermelhos, calibrados de acordo com a distância do protótipo até as paredes do
labirinto. Observou‐se, que os mesmos tinham um alcance adequado e comunicação rápida com
os parâmetros do circuito lógico. A Figura 4, demonstra o desempenho do protótipo dentro do
labirinto.

Figura 4 – Trajetória realizada pelo robô.
Outro aspecto verificado é que quando o carrinho se deslocava para direita ou esquerda sempre
parava um motor e girava o outro de acordo com o sentido definido pela tabela lógica. Nesse
caso, colocou‐se uma porta NOT (inversora) nas polaridades dos motores permitindo que o
carrinho gire em 360 graus, isto é, sua finalidade é fazer com que o motor parado gire em sentido
contrário ao outro. Foi satisfatório em situações onde o robô tem todos os lados fechados, onde
o mesmo sempre tomará como preferência mover‐se para direita. Além disso, utilizou‐se uma
fonte de alimentação de 5V, essencial para aplicações com circuitos lógicos digitais.
CONCLUSÃO
O resultado deste projeto, conclui‐se que a implementação de sistemas digitais para controle de
um robô móvel autônomo, seguindo uma lógica discreta para tomada de decisão e desempenho
do mesmo. Baseando‐se em simplificações como os mapas de Karnaugh, consegue‐se
parâmetros de circuitos lógicos reduzidos, possibilitando uma economia de hardware, baixas

interferências a ruídos, como também uma comunicação rápida com o sensoriamento,
convertendo faixas de valores analógicos presentes no meio para sinais que delimitam‐se em
valores digitalizados com nível lógico “0” e “1”, representados eletricamente como 0V ou +5V. Os
níveis de abstrações utilizados, foram determinados através de portas lógicas, visando a
integração de todo o projeto.
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RESUMO
A Robótica Móvel é uma grande área das ciências
exatas, e está presente na realização das mais diversas
tarefas em nosso cotidiano. Está se tornando comum a
utilização de robôs na indústria, em serviços domésticos,
em procedimentos cirúrgicos de alta precisão, no
desarmamento de bombas, e até mesmo no auxílio ao
resgate de vítimas em acidentes. Para tal, é preciso que
os robôs móveis possuam um sistema de navegação
capaz de perceber o ambiente, e assim permitir sua
movimentação em ambientes diversos, ou específicos. O
processo de navegação consiste em determinar e

manter a rota ou trajetória até um destino definido pelo
sistema de controle do robô. O robô utilizado neste
projeto é do tipo móvel e movimenta‐se por rodas.
Constitui‐se basicamente por uma plataforma metálica
de sustentação. É dotado de quatro rodas acopladas
através de um conjunto de engrenagens, servo motores
e possui um computador com um software responsável
pela navegação. Neste trabalho foi proposto um sistema
de navegação baseado em mapa local, e tem como
objetivo à sua aplicação em robôs móveis autônomos.

PALAVRAS‐CHAVE: robótica móvel, percepção, localização, navegação.

DEVELOPMENT OF THE NAVIGATION SYSTEM AS A MOBILE ROBOT THROUGH THE
CONSTRUCTION OF A LOCAL MAP FOR APPLICATIONS EMBEDDED SYSTEMS
ABSTRACT
Mobile robotics is a large area of the exact sciences, and
is present in performing various tasks in our daily lives. It
is becoming common to use of robots in industry, in
domestic service, in high precision surgical procedures,
disarming bombs, and even to aid in the rescue of
victims in accidents. For this it is necessary that mobile
robots have a navigation system able to perceive the
environment, and thus allow their handling in various or
specific environments. The navigation process is to
determine and maintain the route or path to a defined

robot control system destination. The robot used in this
project is of movable type and moves on wheels.
Consisted basically of a metal platform support. It is
comprised of four coupled wheels through a set of
gears, servo motors and has a computer with software
responsible for navigation. In this paper we propose a
navigation system based on local map, and aims to use
in autonomous mobile robots.

KEY‐WORDS: mobile robotics, perception, location, navigation.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE NAVEGAÇÃO DE UM ROBÔ MÓVEL AUTÔNOMO ATRAVÉS
DA CONSTRUÇÃO DE UM MAPA LOCAL PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EMBARCADOS

INTRODUÇÃO
A Robótica Móvel é uma grande área das ciências exatas, e está presente na realização das mais
diversas tarefas em nosso cotidiano. Está se tornando comum a utilização de robôs na indústria,
em serviços domésticos, em procedimentos cirúrgicos de alta precisão, no desarmamento de
bombas, e até mesmo no auxílio ao resgate de vítimas em acidentes. Para tal, é preciso que os
robôs móveis possuam um sistema de navegação capaz de perceber o ambiente, e assim permitir
sua movimentação em ambientes diversos, ou específicos.
Um robô móvel típico é constituído dos subsistemas a seguir: percepção; localização; navegação
e controle de movimento. O sistema de percepção é o responsável pela aquisição de dados do
ambiente que o robô atua. Esses dados, além de serem armazenados como parte da própria
missão do robô, são trabalhados de forma a serem utilizados na geração de informações relativas
à localização do robô em seu ambiente, através de seu sistema de localização. De posse de sua
localização, o robô é capaz de gerar um mapa do ambiente que atua e compara sua posição local
com uma posição mais global no mapa gerado ou entregue pelo seu desenvolvedor ou usuário. A
capacidade de navegar utilizando‐se o referido mapa, apoiado na missão que deve desempenhar
também é tarefa extremamente necessária e realizada pelo seu sistema de navegação. Esse
último informa qual trajetória o sistema de controle de movimento deve desempenhar [Siegwart
and Nourbakhsh, 2004].
O processo de navegação consiste em determinar e manter a rota ou trajetória até um destino
definido pelo sistema de controle do robô. Os animais possuem vários sensores que o auxiliam na
sua navegação, por exemplo, a visão, o tato, a audição e os outros sentidos. Os robôs autônomos
também são providos de tais habilidades utilizando esses sensores [Bekey, 2005].
Este sistema de navegação citado acima é o tema que abordaremos neste trabalho, cujo objetivo
é criar um robô móvel, dotado de um sistema de navegação auxiliado por computador,
baseando‐se em mapas de ambiente.
MATERIAIS E MÉTODOS
O robô utilizado neste projeto é do tipo móvel e movimenta‐se por rodas. Constitui‐se
basicamente por uma plataforma metálica de sustentação. É dotado de quatro rodas acopladas
através de um conjunto de engrenagens, servo motores e possui um computador com um
software responsável pela navegação. Nos próximos tópicos, serão apresentados os detalhes do
projeto, uma breve explicação do seu funcionamento, e aspectos lógicos da programação
desenvolvida.

Desenho e montagem do robô
De início, precisou‐se desenhar o robô em um software de CAD. Utilizamos para este fim os
softwares Autocad e Inventor, ambos na versão 2012, onde estes foram adquiridos com uma
licença acadêmica no site da empresa Autodesk. O robô foi montado com base na sua estrutura
básica, que contempla o chassi, eixos, engrenagens, rodas, servos motores, braço robótico e
garra para manipulação de objetos. O desenho de cada peça foi adquirido no site da empresa Vex
Robotics. O resultado pode ser visto na Figura 1:

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 1: Robô nas vistas (a) Diagonal, (b) Frontal, (c) Lateral, (d) Traseira.
Sistema embarcado
Após a etapa de desenho, passamos a etapa de projeto e confecção das placas eletrônicas que
constituem o sistema embarcado. Ao todo são três placas, divididas pela função que
desempenham no robô: controle, acionamento e sensores.
Na elaboração do sistema embarcado foram utilizados o software Labcenter Proteus, versão 7.6,
e microcontroladores Microchip de 8 bits, referenciados pela família 18F4550 e 16F877A.
As placas comunicam entre si, sendo que somente a de controle é a responsável pela
comunicação com o computador, via Serial RS‐232. Com o projeto em mãos, foram gerados os
arquivos Gerber, e as placas fabricadas em processo CNC, utilizando a prototipadora LPKF E‐33,
disponível em laboratório. O projeto das placas pode ser visto na Figura 2:

(a)
(b)
(c)
Figura 2: (a) controle, (b) acionamento, (c) sensores.

Desenvolvimento de algoritmos
O algoritmo de programação do robô subdivide‐se em controle, acionamento e sensores. A placa
de controle é a responsável por comandar as placas de sensores e acionamento. A seguir, será
mostrada a lógica básica de programação utilizada.

(a)

(b)

(c)

Figura 3: Fluxogramas de funcionamento do robô: controle (a), acionamento (b), sensores (c).
Utilização da biblioteca OpenCV e Visual Studio 2012
A biblioteca OpenCV é uma ferramenta importante neste projeto. Ela possibilita a captura de
imagens da câmera, o processamento dessas imagens, e o desenho do mapa, a fim de identificar
a partir de certas características na imagem uma forma de auxiliar a navegação e locomoção do
robô. Juntamente com o Visual Studio 2012, podemos desenvolver os aplicativos para plataforma
Windows PC utilizando a linguagem C++.

Figura 4: OpenCV, Intel e Visual Studio, Microsoft.
Interface Gráfica para Plataforma Windows
Esta fase do projeto teve por objetivo criar uma interface para o robô em plataforma Windows
PC. Esta permite visualizar a imagem transmitida pela câmera do robô, a criação do mapa local,

além permitir o envio de comandos e o recebimento de dados via comunicação sem fio por rádio
frequência, Bluetooth, Wi‐Fi ou por fios, RS‐232 e USB.
Na Figura 5, podemos ver a interface criada até o presente momento. Esta interface ainda
poderá passar por alterações de adequação a novas necessidades do projeto.

Figura 5: Software de controle e supervisão.
Sistema de controle
O controle e o processamento dos dados, bem como os comandos relacionados a locomoção são
executados utilizando a dinâmica mestre‐escravo, onde o dispositivo mestre é um computador
tipo Netbook. Através de comunicação RS‐232 utilizando um conversor USB, faz a comunicação
com dispositivo escravo, que se caracteriza pela placa de controle presente no robô.
As imagens são obtidas utilizando‐se uma câmera portátil do tipo webcam, com resolução de
640x480 pixels. Essas imagens podem ainda ser visualizadas de outro computador, utilizando‐se
outra câmera, capaz de transmitir as imagens via rádio.
Computador
(Mestre)

Controle
Câmera

Sistema
embarcado
(Escravo)
Robô

Dispositivo
Scanner

(a)
(b)
Figura 6: Descrição do robô nas vistas frontal (a), traseira (b).

Dispositivo scanner
O dispositivo scanner utiliza um sensor do tipo ultrassônico, de referência HC‐SR04. É alimentado
com 5 volts, sendo compatível com a tensão de trabalho do microcontrolador utilizado. Este
sensor possui uma faixa de leitura de 2 cm a 400 cm de distância, e ângulo de detecção de até 15
graus. Portanto, o sensor só detectará obstáculos com no máximo o ângulo especificado
anteriormente, caso contrário, haverá um ponto cego. Veja a Figura 7 (a). Outro ponto
importante é o campo de visão adotado, Figura 7 (b). Neste sistema, utilizamos um campo de
visão de 160 graus, onde o dividimos em três regiões denominadas de esquerda, frontal e direita,
cada uma com seu ângulo de leitura específico. O sistema permite o ajuste da sensibilidade em
16, 32 ou 40 leituras, o que garante maior ou menor facilidade em detectar obstáculos de pouca
largura. Veja a ilustração a seguir:

(a)
(b)
Figura 7: Teste com obstáculo perpendicular e inclinado (a), e campo de visão do robô (b).
Lógica de percepção e navegação
A cada scanner do ambiente com o sensor ultrassônico o sistema embarcado envia os dados de
distância para o dispositivo mestre, onde este o armazena na memória, e assim torna possível a
análise, de forma a gerar o mapa local e a procurar rotas de maior espaço livre. Essas rotas são
escolhidas através das médias de distância frontal, direita e esquerda. A rota a ser seguida será a
média de maior valor. Veja o exemplo ilustrado na Figura 8.

(a)
(b)
(c)
Figura 8: Scanner do ambiente (a), médias (b) rota a ser seguida (c).

Cinemática
Como citado no início deste artigo, o robô que utilizamos é dotado de quatro rodas e dois servos
motores de rotação. Esta configuração garante tração e direção em todos os eixos, boa aderência
ao terreno, e caracteriza uma baixa velocidade de translação. No entanto, necessita de um
sistema odométrico complexo devido à incerteza nos raios de giro associado a este modelo
(Secchi, 2008).
A Figura 9 exemplifica os movimentos que o robô pode realizar. Podemos ver a descrição da
direção e sentido das forças responsáveis pelo movimento de translação (a) e (b), onde F1 e F2
são as forças de tração proveniente dos motores, e FR é o somatório de F1 e F2, portanto, a força
resultante que atua no robô. M1 e M2 são os momentos de rotação (c) e (d), e são originados pelo
binário entre as forças F1 e F2. Os braços de momento são designados por r1 e r2.
Para que ocorra o movimento de translação para frente (a) ou para trás (b), os motores giram no
mesmo sentido. Já na rotação, esquerda (c) ou direita (d), os motores giram em sentidos
contrários, fazendo o robô rotacionar em torno do ponto P.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 9: Descrição dos movimentos do robô, forças (a) e (b) e momentos de rotação (c) e (d).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos neste projeto serão mostrados a seguir.
Análise dos movimentos
Neste teste, geraram‐se amostras que aproximam a distância percorrida pelo robô após sua
movimentação nos sentidos frente e trás. Para que fique entendido, os motores deste robô são
controlados por pulsos de sinal PWM (Modulação por largura de pulsos), e a cada 25 pulsos de
sinal, com ciclo útil de 70%, os motores giram por um determinado tempo, resultando em um
pequeno deslocamento na posição do robô. Os testes abaixo quantificam esse deslocamento
através das medidas de dispersão: média, variância e desvio padrão.

Tabela 1 – Medida de dispersão de movimentos para frente e trás.
Média
14,82 cm

Andar para frente
Variância
1,9925 cm

Desvio Padrão
1,4115 cm

Média
17,84 cm

Andar para trás
Variância
0,4112 cm

Desvio Padrão
0,6412cm

Na Tabela 1, observa‐se que a cada movimento para frente, o robô percorreu em média uma
distância de 14,82 cm. A variância e o desvio padrão mostram que os movimentos não são muito
precisos, e chegam a variar quase 2 cm, o que de certa é um valor aceitável, já que de início não
necessitamos de tanta exatidão nos movimentos. Com movimentos para trás a média foi de
17,84 cm, a variância de aproximadamente 0,4 cm e o desvio padrão 0,6cm. Comparando os
dados, podemos ver que o movimento para trás é mais exato. Este fato pode ser atribuído a uma
menor resistência ao movimento para trás, causado por algum desequilíbrio mecânico.
Tabela 2 – Medida de dispersão dos ângulos de giro para esquerda e direita.
Média

Giro para direita
Variância

Desvio Padrão

Média

Giro para esquerda
Variância

Desvio Padrão

34,681°

0,2701°

0,5197°

34,481°

0,2989°

0,5468°

A Tabela 2 refere‐se aos movimentos de rotação. Podemos observar que em média, o robô gira
34,7 graus para a direita a cada 25 pulsos de PWM. A variância e o desvio padrão caracterizam
valores bem pequenos, em torno de 0,5 graus, o que é praticamente desprezível. Nota‐se que
quando o robô gira para a esquerda, a média é de 34,5 graus.
Gráfico dos testes e desvio padrão

(a)

(b)

Figura 10: Amostra dos testes de movimento (a) e desvio padrão (b).
Na Figura 10 (a), considere a distância percorrida para frente e trás em centímetros (linhas azul e
vermelho), e os ângulos de rotação para direita e esquerda, em graus (linhas verde e roxo).
Podemos observar que nas medidas de movimento e giro, as linhas estão bem próximas,

significando um bom resultado. Em (b) observa‐se que o maior desvio padrão aconteceu no
movimento para frente, e o menor no giro para a direita.
Teste em ambiente específico
Para testar a metodologia de navegação, foi realizado o teste na situação ilustrada na Figura 11, e
repetido dez vezes.

Figura 11: Teste de navegação com desvio de obstáculo.
Análise do teste
O teste foi analisado com base em três perguntas: o robô conseguiu concluir o percurso, se
colidiu com o obstáculo, e qual o tempo que demorou em realizar o percurso.
Tabela 3 – Análise dos testes realizados no ambiente 1.

Concluiu o percurso?
Tocou no obstáculo?
Qual o tempo do
teste?

1
70%

2
100%

3

1

Resultados do teste no ambiente 1
3
4
5
6
7
100% 60% 100% 100% 100%
Quantas vezes?
0
0
0
0
1

8
100%

9
100%

10
100%

0

0

0

94s

65s

78s

Tempo em segundos
43s

49s

51s

45s

55s

65s

158s

Eficiência
93%
Total
5
Tempo
médio
70,3s

De início, uma das dificuldades enfrentadas no teste (1) e (4) foi à perda de comunicação causada
pelo timeout do módulo Bluetooth. Este problema foi resolvido utilizando comunicação serial RS‐
232.
CONCLUSÃO
Neste trabalho foi proposto um sistema de navegação baseado em mapa local, e tem como
objetivo à sua aplicação em robôs móveis autônomos. Os resultados são um incentivo a
continuação do projeto, o aperfeiçoamento desta técnica, bem como a criação de novos projetos

utilizando este hardware, inteligência artificial e processamento digital de imagens aplicado à
robótica móvel.
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RESUMO
A água é um elemento vital para os seres humanos e seu
ambiente, importante econômica e culturalmente.
Porém, é finita e não há possibilidade de consumo
ilimitado deste recurso natural. É desejável manter o
nível de água em reservatórios em diversas aplicações
práticas. Neste trabalho foi desenvolvido um protótipo
para monitoramento do controle de 4 Níveis para Caixa
d’água utilizando a Lógica digital por meio de displays a
LEDs. O sistema controla os níveis nas caixas d’águas

utilizando sensores e que estão ligados aos circuitos
integrados. Os sensores são fixados em alturas
diferentes no reservatório conforme o ponto em que se
deseja fazer a detecção. O protótipo desenvolvido
mostrou‐se eficiente, de fácil manutenção, baixo custo e
de grande utilidade para fins didáticos e residenciais.

PALAVRAS‐CHAVE: Lógica Digital, Caixa d'água, Protótipo, Água, Sensores.

DEVELOPMENT OF 4 LEVELS MONITOR FOR WATER TANKS USING THE LOW COST DIGITAL LOGIC

ABSTRACT
Water is a vital element to humans and their
environment, it is also economically and culturally
important. However, it is finite and there is no possibility
of unlimited consumption of this natural resource. It is
desirable to maintain the level of water in reservoirs in
many practical applications. In this research, a prototype
was developed for monitoring the control of 4 water
tank levels using digital logic through the LED displays.

The system controls water levels in the storage tanks
using sensors that are connected to the integrated
circuit. The reservoir's sensors are installed at different
heights depending on which point the detection needs
to be made. The developed prototype was efficient, of
easy maintenance, had a low cost and it was useful in
teaching
and
residential
purpose.

KEY‐WORDS: Digital Logic, Water Tanks, Prototype, Water, Sensors.

DESENVOLVIMENTO DE MONITOR DE 4 NÍVEIS PARA CAIXA D’ÁGUA UTILIZANDO A LÓGICA
DIGITAL DE BAIXO CUSTO
INTRODUÇÃO
O desperdício de água em geral está associado ao comportamento de uso e por isso é
mais evidente nos sistemas individuais (edificações). As parcelas de perdas e desperdícios
representam custos para os usuários e para a sociedade. Portanto sua eliminação ou redução a
níveis razoáveis resulta em consideráveis benefícios ambientais e econômicos. Exemplo típico do
desperdício é a quantidade de água não utilizada quando uma torneira permanece aberta a
despeito de a água não estar sendo utilizada. Ocorrem também desperdícios associados a
deficiências técnicas ou características tecnológicas inadequadas, pode citar um caso comum de
deficiência técnica é observado no posicionamento incorreto do tubo de extravasamento de
reservatórios de água quando instalados em nível inferior ao da tubulação de água.
A técnica utilizada através de circuitos digitais que por sua vez obedece a lógica digital,
que são projetados para produzir tensões de saída dentro dos intervalos determinados para os
binários 0 e 1, por exemplo zero volts (0 V) representa o binário 0 e +5 V representa o binário 1.
Portanto, todas as informações correspondentes a sinais de som, vídeos e teclado (números e
letras), por exemplo, devem ser convertidas em bits para que sejam processadas por um sistema
digital. Devido ao número de códigos diferentes criados para a representação de grandezas
digitais, fez‐se necessário desenvolver circuitos eletrônicos capazes de converter um código em
outro, conforme aplicação (TOCCI e WIDMER, 2011).
Os Codificadores e Decodificadores são conhecidos como circuitos que efetuam a
passagem de um determinado código para outro. Os codificadores torna possível a passagem de
um código conhecido para um desconhecido. Os decodificadores por sua vez, faz o processo
contrário, ou seja, transmite um código desconhecido para um conhecido. Os displays de 7
segmentos utilizados para decodificadores possibilita a escrita de números decimais de 0 à 9
como também outros símbolos que podem ser letras ou sinais. O tipo de display mais comum é o
display a LED, o qual apresenta dois tipos de configurações, uma é catodo comum e a outra é
anodo comum (IDOETA e CAPUANO, 2012).
O código binário BCD (Binary Coded Decimal) 8421, que significa codificação do sistema
decimal em binário, o mesmo possui 4 bits, porém é válido de 0 à 910, onde as entradas são os
bits deste código e as saídas são representadas pelos bits do código decimal correspondente O
decodificador pode ser utilizado a partir de um código binário (BCD 8421) para escrever a
sequência de 0 à 9 em um display de 7 segmentos catodo comum. A Figura 1 apresenta a
estrutura deste Decodificador e a configuração do display (IDOETA e CAPUANO, 2012).

S0
S1
S2

A

S3
B
C
D

DECODIFICADOR
BINÁRIO/DECIMAL

S4
S5
S6
S7
S8
S9

Figura 1 – Decodificador e Display ‐ (a) Estrutura do Decodificador, (b) Configuração do Display
catodo comum

O desenvolvimento da tecnologia dos circuitos integrados, possibilitando a colocação num
único invólucro de diversos componentes já interligados, veio permitir um desenvolvimento
muito rápido da Eletrônica Digital e consequentemente do projeto de sistemas digitais. Em
projetos um dos decodificadores muito utilizado é o Circuito integrado 4511 da família lógica
CMOS (Complementary Metal‐Oxide‐Semiconductor), que significa Metal‐Óxido Complementar,
cuja alimentação pode variar de 3 à 15Volts e a corrente máxima de saída para os segmentos é
de 25mA, ao contrário da família TTL (Transistor‐Transistor Logic), cujo significado é Lógica
Transistor‐Transistor, e trabalha com alimentação de 5V. Este decodificador tem como função
converter saídas lógicas de um contador do BCD em números decimais expondo‐os em um
display de 7 segmentos. A Figura 2 apresenta a pinagem deste Circuito integrado que atua como
um Decodificador (TOCCI e WIDMER, 2011).

Figura 2 – Pinagem do Circuito Integrado CD4511

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é monitorar quatro níveis de indicação para
caixa d’água utilizando a Lógica digital, por meio de displays a LEDs, configuração catodo comum,
evitando assim o desperdício de água e facilitando o uso da mesma monitorando‐a, utilizando‐se
sensores conectados a circuitos integrados. O sistema foi desenvolvido e avaliado no Laboratório
de Eletrônica Digital do Instituto Federal de Sergipe. O protótipo desenvolvido para
monitoramento do nível de água contribuirá para melhorar as atividades didáticas e pesquisa no
âmbito do curso Tecnólogo em Automação Industrial desta Instituição, considerando os aspectos
econômicos. Assim, o uso da Lógica digital constitui uma alternativa importante para viabilizar o
uso de experimentos de ensino e aprendizagem no ambiente educacional.

MATERIAIS E MÉTODOS
O projeto, desenvolvimento e análise foram realizados no Laboratório de Eletrônica
Digital do Instituto Federal de Sergipe, Campus Lagarto. O protótipo desenvolvido pode ser
aplicado em residências que sejam individuais ou condomínios. O monitoramento do mesmo
substitui a função de uma pessoa que precisaria desligar a bomba de abastecimento em caso de
transbordamento de água e ligar a bomba d’água quando percebesse a falta d’água. O sistema
foi desenvolvido levando‐se em consideração a necessidade de um sistema simples e de fácil
manuseio. Os materiais são descritos na Tabela 1.
Tabela 1 – Descrição dos materiais utilizados no projeto
Descrição do Material
Reservatório 1 e 2
Barramento plástico
Parafusos
Bóia
Conectores (cabo de rede 1mt)
Chaves liga/desliga
Fontes 5V e 12V
Bateria 9V
Resistores 470Ω
Leds: vermelho, amarelo, verde e azul
Circuitos integrados 4511
Displays catodo comum
Tomada dupla
Bomba d’água
Protoboard
Caixa 4x2
Tampa cega
Sirene
Tábua

Quantidade
2
1
25
1
1
4
1
1
19
4
4
4
1
1
1
3
3
1
1

Fonte – Laboratório de Eletrônica Digital – IFS ‐ Campus Lagarto, 2013.

O cerne do circuito são os circuitos integrados CD 4511 que conta cada um com
respectivas saídas, as quais são representadas pelos bits do código decimal correspondente e a

leitura é feita através de displays de 7 segmentos, configuração catodo comum. A alimentação do
decodificador é feita através dos terminais 16 (positivo) e 8 (terra). O decodificador BCD‐8421
recebe um código binário pelos pinos de entrada ABCD e o decodifica para decimal no formato
do display de 7 segmentos. As saídas 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 são ligadas diretamente aos
terminais correspondentes do display equivalente a cada nível lógico da caixa d’água. As entradas
referentes aos pinos 3: Lamp Test (LT), pino 4: Blanking (BI) e pino 5: Latch Enable (LE) são
utilizadas para testar o display, desligar ou ajustar o brilho do display (HESSEL et al., 2008).
Os sensores são simples pontas de fios que são fixados em alturas diferentes no
reservatório conforme o ponto em que se deseja fazer a detecção, que são detectados 4 níveis
para caixa d’água. A Figura 3 apresenta a barra de sensores para controle de nível de água dentro
do reservatório.

Figura 3 – Barra de sensores para controle de nível de água

O sistema mede o nível da água nas caixas d’águas através destes sensores que estão
ligados aos circuitos integrados que trabalham da seguinte forma: quando o sensor 1 for
acionado, significa que a caixa d’água está em um nível considerado baixo, logo os circuitos
acionam a bomba d’água para que a mesma seja ligada e possa encher a caixa d’água. Quando o
sensor 2 for acionado, significa que a caixa d’água está num nível considerado com 50%
da capacidade. Quando o sensor 3 for acionado, significa que a caixa d’água está num
nível considerado com 75% da capacidade. Quando o sensor 4 for acionado, significa que a
caixa d’água está num nível considerado cheio, logo os circuitos desligam a bomba d’água e
a sirene é acionada, para que a bomba d’água não continue jogando água e transborde.
Quando nenhum dos sensores estiver acionado, significa que a caixa d’água está vazia, então os
circuitos vão ligar a bomba d’água para deixarem o recipiente cheio, mas vão continuar deixando
o local de vazamento da caixa aberto, para que as pessoas que utilizam aquela água possam
continuar usando‐a.

Apresentação geral do protótipo
Para montar o protótipo foi necessária a utilização de 2 reservatórios (vaso plástico), uma
torneira pequena, uma bóia, uma bomba d’água, uma barramento plástico, conectores (cabo de
rede), chaves liga/desliga, fontes 5V e 12V, bateria 9V, resistores 470Ω, leds, circuitos integrados
4511, displays catodo comum, tomada dupla, protoboard, caixa4x2, tampa cega, sirene, tábua,
parafusos (Figura 4).

Figura 4 – Protótipo do desenvolvimento do Monitor de 4 Níveis para Caixa d’água utilizando a Lógica
digital

Avaliação do Custo do projeto
A Tabela 2 apresenta o preço unitário de compra dos componentes utilizados no projeto,
em que se observa o custo total de matéria‐prima foi de R$ 168,10. Valor considerado baixo
diante dos custos dos sistemas comerciais disponíveis no mercado, os quais, geralmente, são
obstáculos para o seu uso de forma difundida nas Instituições de Ensino, especialmente em
países em desenvolvimento.
Também uma possibilidade interessante para o projeto pode ser a utilização de sucata
eletrônica, devido à redução de custos, e ainda, por reutilizar um material que seria descartado e
que possivelmente iria para o lixo (BLIKSTEIN; BONILLA apud GONÇALVES, 2007).
Assim, a disponibilização de soluções de baixo custo constitui uma alternativa importante
para viabilizar o uso de experimentos de ensino e aprendizagem, com o uso da Lógica Digital, no
ambiente educacional.

Tabela 2 – Preço dos componentes utilizados no projeto
Material

Quantidade

Valor Unitário

Total R$

Reservatórios

2

R$ 5,00

R$ 10,00

Barramento plástico

1

R$ 4,00

R$ 4,00

Parafusos

20

R$ 0,10

R$ 2,00

Bóia

1

R$ 5,00

R$ 5,00

Conectores

1

R$ 2,00

R$ 2,00

Chaves liga/desliga

4

R$ 1,60

R$ 6,40

Fonte 5V

1

R$ 15,00

R$ 15,00

Fonte 12V

1

R$ 20,00

R$ 20,00

Bateria 9V

1

R$ 10,00

R$ 10,00

Resistores 470Ω

19

R$ 0,30

R$ 5,70

Leds/cores vermelho/ amarelo/ verde/ azul

4

R$ 2,00

R$ 8,00

Circuitos integrados 4511

4

R$ 1,00

R$ 4,00

Display catodo comum

4

R$ 4,00

R$ 16,00

Tomada dupla

1

R$ 10,00

R$ 10,00

Bomba d’ água

1

R$ 15,00

R$ 15,00

Protoboard

1

R$ 20,00

R$ 20,00

Caixa 4x2

3

R$ 1,00

R$ 3,00

Tampa cega

2

R$ 1,00

R$ 2,00

Sirene

1

R$ 5,00

R$ 5,00

Tábua

1

R$ 5,00

R$ 5,00

CUSTO TOTAL

R$ 168,10

Fonte – Laboratório de Eletrônica Digital – IFS ‐ Campus Lagarto, 2013.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao efetuar testes, os limites máximo e mínimo são respeitados e a bomba d’água foi ligada e
desligada conforme desejado. Verificou‐se que o protótipo atende aos objetivos propostos. A
avaliação global do projeto é positiva, tendo o protótipo mostrado um bom desempenho ao
longo do seu desenvolvimento. O modelo atende às necessidades levantadas inicialmente, tanto
no que tange à sua função de monitoramento dos níveis quanto ao baixo custo de
implementação.

CONCLUSÃO
Diante do que foi abordado pode‐se verificar que a sociedade tem exigido de todo o uso racional
dos meios que a natureza oferece. A água é um bem finito, ou seja, ela não se reproduz, por isso

deve ser tratada com precaução, sem que haja desperdícios. A Lógica digital é uma importante
ferramenta que existe para ajudar a sociedade a solucionar os seus problemas com a
implementação do sistema em questão, por isso o trabalho ora concluído apresenta um projeto
de baixo custo que pode contribuir no monitoramento e uso devido da água.
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RESUMO
Utilizando um micro controlador da família pic, é feito
um acionamento inteligente de um protótipo de um
elevador utilizando um módulo bluetooth para
comunicação serial e uma interface personalizada feita
pelo aplicativo App Inventor funcionando no sistema
operacional Android, o elevador será ativado através do
toque no botão do celular fazendo com que o mesmo se

desloque para o andar desejado, sensores magnéticos
farão a leitura indicando o posicionamento do andar
para o controle de localização do elevador.

PALAVRAS‐CHAVE: sensores, elevador, micro controlador, Bluetooth, celular.

OPTIMIZATION OF CONTROL IN AN ELEVATOR BLUETOOTH
ABSTRACT
Using a microcontroller family pic, is made a smart drive
a prototype of an elevator using a bluetooth module for
serial communication and a custom interface made by
App Inventor application running on the Android
operating system, the lift is activated by touching the

button cell causing it to move to the desired floor,
magnetic sensors will read indicating the position of the
floor to control the location of the elevator.

KEY‐WORDS: sensors, elevator, micro controller, Bluetooth, Cell.

OTIMIZAÇÃO DO CONTROLE DE UM ELEVADOR POR BLUETOOTH

INTRODUÇÃO
Hoje diversos prédios se encontram com elevadores antigos e que não utilizam nenhum
tipo de automação de seus recursos, sejam esses residenciais ou comerciais. Com isso diversos
problemas tendem a aparecer, tais como: elevados tempos de espera, embarque de passageiros
em trajetos contrários a do elevador, gasto indevido de energia elétrica com acionamento dos
motores de forma inadequada e desgaste de diversas peças pelo funcionamento desnecessário
do elevador (RAMOS, 2008).
Este trabalho consiste no desenvolvimento de um protótipo de elevador utilizando micro
controlador (PIC 18F4520A). O objetivo principal é adequar o controle de movimento do elevador
indicando ao mesmo qual andar se deseja chegar. Sendo constituído de: seis andares, sensores
magnéticos posicionados em locais estratégicos que contribuem para a identificação do
posicionamento do elevador.
O microprocessador utilizado coordena o movimento do elevador através de um módulo
de comunicação Bluetooth, sendo esta, feita por um dispositivo que contenha o sistema
operacional Android (Smartphone ou Tablet), por exemplo: se nos localizamos no primeiro andar
e queremos ir ao quinto, pressionando‐se o botão no dispositivo com o sistema operacional
Android indicativo do andar enviando a informação via Bluetooth para o micro controlador
fazendo então a comparação do caractere correspondente, o motor inicia seu trabalho girando
em determinado sentido, chegando ao local desejado o sensor magnético é ativado
interrompendo assim o percurso.
App Inventor para Android é uma aplicação web de código aberto originalmente fornecido
pelo Google, e agora mantida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Ele permite
que os recém‐chegados de programação de computador para criar aplicativos de software para o
Android sistema operacional (OS). Ele usa uma interface gráfica, muito semelhante ao risco e a
StarLogo TNG interface de usuário , que permite aos usuários arrastar e soltar objetos visuais
para criar um aplicativo que pode ser executado em dispositivos Android.
Ao criar o App Inventor, o Google se basearam em pesquisas anteriores significativo em
informática educativa, bem como o trabalho feito dentro do Google em ambientes de
desenvolvimento online.
App Inventor e os projetos em que se baseia são informados pela aprendizagem
construcionistas teorias, que enfatiza que a programação pode ser um veículo para se engajar
idéias poderosas através da aprendizagem ativa. Como tal, é parte de um movimento contínuo
em computadores e educação que começou com o trabalho de Seymour Papert e o Logo Grupo
MIT na década de 1960 e também tem se manifestado com Mitchel Resnick trabalhos em Lego
Mindstorms e StarLogo.

Figura 1 – Janela do app inventor, criador de aplicativos para o sistema android
A linguagem de programação utilizada para a realização do aplicativo foi a linguagem de blocos.

Figura 2‐ Janela de programação

MATERIAIS E MÉTODOS
Para os experimentos práticos do projeto, foi utilizado o micro controlador PIC18F4520,
Módulo Relé, Módulo Bluetooth, MAX232, Sensor Magnético.
Na Figura 2 demonstra o protótipo do elevador. É possível notar através da mesma as
suas divisões desde o 1° até o 6° andar.

Figura 2 – Diagrama esquemático do protótipo do elevador.
O protótipo desenvolvido apresenta as seguintes características:
 Armazenamento da posição do elevador, utilizando uma lógica para seu funcionamento;
 Visualização no display do andar que o elevador se encontra;
 Alteração do andar pelo dispositivo desenvolvido utilizando Bluetooth em celular
qualquer celular que possua sistema Android.

O motor que é responsável pela movimentação do elevador, é de uma maquina de lavar
roupa da marca Brastemp, sua alimentação é feita em 220 volts. Toda a carcaça do mesmo é
constituída de ferro com um apoio de madeira, a mesma alimentação que vai para o motor passa
por uma fonte de 9+9V CC para alimentação do micro controlador ajustado a tensão por um
regulador de tensão.
Após conectar um dispositivo móvel ao módulo Bluetooth, faz‐se necessário abrir o
aplicativo o qual apresenta os botões de acionamento do elevador.
No fluxograma abaixo é demonstrado como o elevador funciona de acordo com os
comandos dados.
Andar atual 5°
Sensores

Controlador

Andar escolhido 2°

Andar Desejado 2°

Se o elevador estiver em algum andar, o controlador recebe e armazena as informações
através dos sensores que se encontram em cada andar, indicando onde ele se encontra.
Dependendo do andar escolhido, o controlador leva o protótipo para o andar desejado, a partir
da posição atual.
No exemplo do fluxograma foi escolhido o 2°andar. O controlador já havia armazenado
que o elevador tinha parado no 5° andar. No código do programa é feita uma pequena conta que
faz a diferença entre o andar atual e o andar escolhido, deslocando o elevador para o andar
desejado.
O Designer é a tela inicial de um projeto. É aqui que é desenhado todo aplicativo,
escolhendo a posição dos botões e imagens, inserindo fotos, droplists, checkboxes e outros
componentes disponíveis para a construção de um programa.
Para utilizar um desses componentes basta clicar sobre ele e arrastar para cima da
segunda coluna, chamada “Viewer” (Visualizador).
Com isso o projetista do programa pode escolher de forma variada as posições dos botões
e outros elementos que preferir colocar em seu aplicativo.
Diferente de uma programação convencional onde é feita linhas de códigos no App
inventor a programação se em blocos onde se assemelha a linguagem java..
Pode‐se gerar aplicativos para uso em conjunto com outros dispositivos como: pic,
arduino e outros micro controladores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a construção do protótipo, primeiramente foram realizadas simulações para
verificação do circuito de potência.

Figura 3 – Simulação do circuito de potência
Após a análise do circuito, foi feita a simulação do circuito eletrônico.
Como mostra na figura 4, o circuito eletrônico apresenta o pic utilizado, os botões manuais como
prevenção de algum erro na transmissão do sinal pelo bluetooth, e o motor de acionado.

Figura 4 ‐ Circuito eletrônico

O aplicativo nos permite ter várias formas de comunicação, como:


Comunicação bluetooth;



Comunicação web (internet);



Podendo enviar e receber informações.

Na figura 5, é apresentado o dispositivo na sua forma final.

Figura 5 ‐ Interface do App inventor
Segue abaixo a programação utilizada no projeto.
while(1)// laço de repetição {
nivel=andar();// recebe posição do andar em repouso
if (nivel>='1'&&nivel<='6' ) nivel2=nível; //estado do andar
printf("\n\rAndar Atual ‐ %c \n\r",nivel); //andar atual
printf("\n\rInforme Um Andar: ");// andar escolhido
aux=getc();// variável de recebimento bluetooth
printf("%c\n\r",aux);// andar escolhido
if(aux>='1'&&aux<='6')// compara se a variável está entre os intervalos de andarem existentes

CONCLUSÃO
Com base nos conhecimentos adquiridos neste projeto podemos expandir esse tipo de
comunicação para múltiplos outros componentes facilitadores para os seres humanos nas suas
tarefas cotidianas e usando do benefício da tecnologia para suprir suas limitações.
Pode‐se futuramente haver uma implementação do projeto criando sua interface própria
utilizando da linguagem JAVA de programação, sendo o programa criado para Android exclusivo
para uso do elevador, tendo em seu painel de comando a simulação dos botões como um circuito
real de elevador.
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RESUMO
É nítido como o desenvolvimento nas pesquisas
tecnológicas agregou diversos equipamentos e
máquinas que hoje aceleram processos industriais e
revolucionaram os meios de comunicação. Visando as
facilidades e benefícios que proporcionam essa
tecnologia, que essas pesquisas foram feitas. Ainda
que a soma das montagens em que obtemos êxito
seja
relevante
e
proporcionado
muitos
conhecimentos e levantado possibilidades de
implementações futuras, a falta de componentes fez
com que a conclusão da parte prática do projeto
ficasse prejudicada, mas a continuação do projeto

unido a uma disponibilidade e diversidade maior de
materiais, pode mostrar a grande capacidade que o
projeto tem de transformação de algumas atividades
dentro e fora do campus, tendo em vista o potencial
que ele possui, enxergado durante as pesquisar e
montagens que obteve sucesso. Dependendo da
aplicação do projeto existem diversos benefícios que
podem ser alcançados, sendo que a questão
tecnológica ganha em benefícios para a instituição,
pois pode ter em seu perfil novos produtos
tecnológicos dirigidos para diversas áreas, facilitando
e inovando processos.

PALAVRAS‐CHAVE: Eletrônica, tecnologia, modernização.

RESEARCH DESIGN AND ASSEMBLY OF AN ELECTRONIC ROBOTIC‐THAT PROVIDE BASIS FOR
FUTURE TECHNOLOGY APPLICATIONS IN IF SERTÃO‐CAMPUS PE WILLOW
ABSTRACT
Clearly the development in technological
research added various equipment and machines that
accelerate industrial processes today and have
revolutionized the media. Aiming at the features and
benefits that this technology provides, that these
researches were made. Although the sum of the
assemblies that get success and provided many relevant
knowledge and raised possibilities for future
implementations, lack of components has made the
completion of the practical part of the project stay
impaired, but the continuation of the project to a
KEY‐WORDS: Electronics, technology, modernization.

united and Availability greater diversity of materials,
can show the great ability of the project is the
transformation of some activities on and off campus, in
view of the potential he has, seeing during search and
assemblies that succeeded. Depending on the
implementation of the project there are many benefits
that can be achieved, and the technological question
gains in benefits to the institution, as it can have on
your profile new technology products targeted to
different areas, facilitating and innovating processes .

PESQUISA E MONTAGEM DE UM PROJETO ELETRÔNICO‐ROBÓTICO QUE FORNEÇA BASES PARA
FUTURAS APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS NO IF SERTÃO‐PE CAMPUS SALGUEIRO
Introdução
A robótica procura facilitar processos automatizando tarefas, realizando‐as de forma
rápida e eficaz. O modo de sua execução é baseado em um estudo sobre as ações a serem
executadas e qual a maneira mais eficiente de ser realizada. As ferramentas necessárias são a
utilização de montagens eletrônicas, auxiliadas pela informática, onde a leitura de dados e a
proposição de ações são processadas e assim realizadas através de sensores, micro controladores
programados, circuitos eletrônicos e montagens mecânicas. Os estudos e montagens teste para a
futura montagem de um projeto eletrônico‐robótico, que contenha em suas funções, análises
sensoriais, programações de micro controladoras e que o mesmo execute tarefas automatizadas
fornecerá ideias e bases mais bem alicerçadas para que possa compor a estrutura do campus nas
mais diversas áreas e também possivelmente fora do campus.
Ações como portas automáticas, sensores de temperatura, leitura de dados, envio e
armazenamento de informações que controlem processos e compartimentos, automatização de
processos, criação novas tecnologias e novos projetos, todas essas ações podem partir de
estudos e testes para montagens robóticas. Em um meio educacional como o campus Salgueiro,
um projeto de pesquisa na área de eletrônica fomentará também a curiosidade e iniciação
cientifica no corpo discente, tendo em vista as inúmeras aplicações que possam surgir. A
montagem servirá de exemplo e agregará diversos conteúdos de estudo tecnológico, cada um
com sua responsabilidade no projeto, de acordo com a pesquisa poderão dar margem a futuras
novas pesquisas e aplicações tecnológicas.
Fundamentação Teórica
A eletrônica analógica se baseia no controle dos sinais elétricos, ou seja, na corrente
elétrica, por componentes eletrônicos como, resistores, capacitores, leds, transistores entre
outros. Toda a composição de componentes em circuitos eletrônicos previamente calculados e
testado têm por objetivo uma utilidade da corrente elétrica em prol de algum funcionamento
que otimize tempo e atividades.
Assim como a eletrônica digital, sendo esta, eletrônica de trabalho baseado na lógica
binária e por pulsos de corrente, 0 ou 1, ligado ou desligado. Os componentes eletrônicos
utilizados na analógica dão base ao funcionamento da digital sendo esta constituída em seus
principais elementos, os CI’s, circuitos integrados que fazem processamento dos pulsos elétricos
em comandos automáticos para controle de circuitos mais complexos.
Entre os componentes da eletrônica analógica temos:
 Resistores
Um resistor pode ser definido como sendo um dispositivo eletrônico que tem duas
funções básicas: ora transforma energia elétrica em energia térmica (efeito joule), ora limita a

quantidade de corrente elétrica em um circuito, ou seja, oferece resistência à passagem de
elétrons. (BRASIL ESCOLA,2014)
Os resistores funcionam dentro do circuito como inibidores da quantidade da corrente
elétrica no circuito, limitando a passagem da mesma para os demais componentes que
necessitam de valores específicos para determinados funcionamentos. São normalmente
constituídos de carbono e podem ter seu valor de resistência fixa ou variável, sempre medida no
SI, sistema internacional, na unidade de Ohms (Ω).

Figura 1. Resistor (INFOESCOLA,2014)
O cálculo do valor da resistência pode ser encontrado de acordo com o código de cores,
expresso nos resistores, e também por multímetros ou ohmímetros.
 Capacitores
Entre as diversas necessidades de um circuito eletrônico, uma delas é o armazenamento e
descarregamento da corrente elétrica para as devidas funcionalidades dentro do circuito. Um dos
componentes que realizam esta função é o capacitor.
“Capacitor ou condensador é o conjunto de condutores e dielétricos arranjados de tal
forma que se consiga armazenar a máxima quantidade de cargas elétricas.” (INFOESCOLA, 2014)
Os tipos de capacitores variam de acordo com o material dielétrico existente na sua
constituição, são classificados em quantidade em relação a sua capacitância, sua unidade de
medida no SI, simbolizada por F (Farad).

Figura 2. Tipos de capacitores (ELETRÔNICA DIDÁTICA, 2014)

 LED’s
“O LED é um componente eletrônico semicondutor, ou seja, um diodo emissor de luz (
L.E.D = Light emitter diode ), mesma tecnologia utilizada nos chips dos computadores, que tem
a propriedade de transformar energia elétrica em luz. Tal transformação é diferente da
encontrada nas lâmpadas convencionais que utilizam filamentos metálicos, radiação
ultravioleta e descarga de gases, dentre outras. Nos LEDs, a transformação de energia elétrica
em luz é feita na matéria, sendo, por isso, chamada de Estado sólido ( Solid State ).” (UNICAMP,
2014)
“O LED é um componente do tipo bipolar, ou seja, tem um terminal chamado anodo e
outro, chamado catodo. Dependendo de como for polarizado, permite ou não a passagem de
corrente elétrica e, consequentemente, a geração ou não de luz.” (UNICAMP, 2014)

Figura 3. Led’s (COMUNITEXTO,2014)
 Transistores
Os transistores são dispositivos de três terminais constituídos de materiais
semicondutores, com camadas NPN, negativo‐positivo‐negativo, ou PNP, positivo‐negativo‐
positivo, que têm seu funcionamento baseado no terminal da base.
“Muito simples de ser usado, um transistor é basicamente composto por três filamentos:
Base, Emissor e Coletor. O emissor é o pólo positivo, o coletor, o pólo negativo, enquanto a base
é quem controla o estado do transistor, que como vimos, pode estar ligado ou desligado. Um
transistor ao ser desligado acaba não tendo carga na base, provocando consequentemente a não
existência de corrente elétrica entre o emissor e o receptor. Assim cada transistor funciona como
uma espécie de interruptor, na qual, pode estar ligado ou simplesmente desligado.”
(INFOESCOLA, 2014)

Figura 4. Tipos de Transistores (TECHTUDO, 2014)

 Circuitos Integrados
Os circuitos integrados são um conjunto de vários componentes, resistores, capacitores,
transistores, condensados em um só componente sólido, com terminais de entrada e saída para
processamento de sinais elétricos, ou pulsos, na lógica binária.
Os circuitos integrados podem ser analógicos ou digitais, entre os analógicos existem: os
amplificadores de áudio, os osciladores, os amplificadores operacionais, etc.
Entre os circuitos integrados digitais existem:
“Os digitais são aqueles que trabalham com apenas dois níveis de sinais (0 e 1) realizando
operações lógicas como as encontradas em computadores. Existem duas grandes famílias de
circuitos integrados digitais encontrados nas aplicações práticas comuns. A família TTL que é
compatível com a maioria dos computadores funcionando com tensão de 5 V e a família CMOS
que trabalha com tensões de 3 a 15 V.” (BRAGA, 2014)

Figura 5. Circuitos Integrados (MUNDO DIGITAL, 2014)
 Display de 7 segmentos
Os displays de 7 segmentos são componentes eletrônicos de exposição de informações
externas constituídos por leds em cada segmento com terminais positivos e negativos.
“Os displays de 7 segmentos é a maneira mais fácil de mostrar ao mundo exterior informações
que estejam em circuitos eletrônicos. Estes displays são fornecidos de duas maneiras: Com
catodo comum e anodo comum.” (LINUXEMAIS, 2014)

Figura 6. Display de 7 segmentos (MULTILOGICA, 2014)
 Motor de corrente contínua
Os motores elétricos de corrente contínua funcionam a base dos princípios de
eletromagnetismo sendo aplicados em diversos circuitos para acionamento de qualquer tipo de
automação em relação as proporções do motor envolvido e dos valores de tensão e corrente de
trabalho.

Figura 7. Motor Elétrico Corrente Contínua (MUNDO DA ROBÓTICA, 2014)
Esses motores são amplamente utilizados na robótica pois são de fácil acionamento,
necessitam de valores baixos de tensão e corrente, entre 8 e 12V, podem ser controlados com
dispositivos analógicos simples e aplicados em montagens com rodas, com polias, entre outras.

Materiais e Métodos
O material utilizado para a realização da pesquisa foi especificadamente prático, a
pesquisa foi realizada no laboratório de eletrônica do campus Salgueiro (IF Sertão PE), que conta
com uma relevante quantidade de componentes eletrônicos bem como algumas ferramentas
simples e recursos estruturais que beneficiou algumas montagens, porém ainda não suficientes
para concretização imediata do projeto. Além do material físico, as pesquisas referentes às
montagens dos circuitos eletrônicos foram feitas na internet, utilizando assim um recurso
estrutural da instituição de ensino.
Basicamente todo o material e componentes descritos na fundamentação teórica foram
utilizados nos circuitos como base para montagem eletrônica, após pesquisas da melhor
aplicação em circuitos que forneceriam suporte para projetos robóticos, os circuitos que
funcionaram foram documentados e observados seus respectivos funcionamentos.
Os circuitos foram montados no laboratório, em um protoboard simples e com a
utilização dos componentes específicos para cada circuito. Todas as montagens a seguir
apresentadas, tem base nos conceitos da eletrônica analógica e digital para executar suas
funções.
Circuito 1 – Sequenciador de leds
Essa montagem se trata de um controlar o acendimento de LEDS ligados às saídas de um
circuito integrado (CI), de forma lógica, sequenciada e controlada em sua velocidade de
acionamento. A sequência para os leds que devem brilhar em ordem de funcionamento e
frequência é definida pelo CI 7490, que, no entanto, só desenvolve sua combinação lógica a partir
de outra combinação lógica que advém do CI 7442, que por sua vez só é acionado através dos
pulsos e temporização do 555. Baseando‐se neste circuito é possível fazer controles de
iluminações.
O material utilizado para essa montagem foram os seguintes:


1 CI LM555; CA555 ou similar, 1 CI 7490 ou 74LS90, 1 CI 7442 0u 74LS42










1 trimpot vertical de 150k
1 transistor BC547
1 resistor de 1k – 1/4W, 1 resistor de 3,9k – 1/4W, 1 resistor de 2,7k – 1/4W, 1 resistor de
8,2k – 1/4W, 11 resistores de 150Ω ‐ 1/4W
11 leds 3mm (cores variadas)
Capacitor de poliéster 10nF/63V, Capacitor eletrolítico 10uF/16V, Capacitor eletrolítico
1uF/16V
Regulador 7805
Fonte de alimentação
Chaves HH

Figura 1 ‐ Circuito Sequenciador de leds funcionando

Circuito 2 ‐ CONTADOR BINÁRIO 0‐99
O circuito lógico de um contador binário de zero a 99, é uma montagem eletrônica que
dispõe de 4 circuitos integrados para realizar seu funcionamento. O circuito expõe a contagem de
uma numeração decimal indicada em dois displays de 7 segmentos que são acionados pelo
sequenciamento dos níveis digitais do CI temporizador, para o contador e em seguida para os
decodificadores binários. O circuito do contador binário se inicia com um CI de pulsos
temporizador, no caso, o 555, que trabalha com essa função, ligado a um Led sinalizador dos
pulsos, disparando sinais de clocks (como um relógio), controlando o tempo de disparos de sinais
lógicos altos (no caso 1), ou pulsos, para o CI contador, na montagem foi utilizado o CI 4518. Esse
circuito possibilita a implementação de um painel eletrônico.
O material utilizado para essa montagem segue descrito abaixo:






1 CI LM555; CA555 ou similar, 1 CI 4518, 2 CI 4511
2 Displays de 7 Segmentos NPN
2 resistores de 10k – 1/4W, 15 resistores de 150Ω ‐ 1/4W
1 leds 3mm (cor variada)
Capacitor de poliéster 100nF/63V, Capacitor eletrolítico 1uF/16V




Fonte de alimentação
Chaves Push‐Buttom

Figura 2 – Circuito Contador Binário Funcionando

Circuito 3 ‐ Controle simples de motor

Figura 3 – Circuito de controle simples de motor

Componentes
 Chave ou interruptor de pressão – S1
 Capacitor de 100 a 100µF – C1
 Motor
A montagem do circuito foi feita com os componentes acima listados, é uma montagem
pequena, sendo que é só seguir o desenho do circuito colocando os componentes interligados.
Esse primeiro circuito é bem simples onde a chave aciona o motor que funciona enquanto
está sendo pressionada, o capacitor é usado para amortecer as comutações das escovas do
motor tornando seu funcionamento mais suave e evitando a produção de pulsos de transientes
no circuito alimentado. A montagem atendeu as expectativas e funcionou como esperado.

Circuito 4 ‐ Controle de dois motores

Figura 4 – Circuito de controle de dois motores

Componentes
 Capacitor de 100 a 100µF – C1
 Chave de três posições – S1
 Motores – M1 e M2
O circuito também é de montagem simples, onde a função do mesmo é o acionamento de
dois motores alternadamente através de uma chave de três posições. Nessa montagem, foi
utilizado um capacitor de 100µF juntamente com a chave e dois motores de corrente contínua.
Sobre a prática da montagem tudo ocorreu como desejado, os motores funcionaram
corretamente: quando a chave é posicionada para um lado um motor é acionado e quando
posicionada para o outro lado o outro motor então funciona sozinho, lembro que a chave possui
três posições por isso quando a chave está posicionada no centro os dois motores ficam
desligados.
Circuito 5 ‐ Motor Pulsante

Figura 5 – Circuito Motor Pulsante

Componentes
 Capacitor de 100 a 4700µF – C1
 Chave de fim de curso ou interruptor de pressão – S1
 Motor
No terceiro circuito a montagem, que também é de pequeno porte, utiliza apenas um
capacitor ‐ nesse caso foi usado um de 2200µF‐ uma chave e o motor que é a peça fundamental
dessa sequência de montagens. Este circuito é indicado para a aplicação que o motor não deve

simplesmente rodar, mas dar um pequeno impulso em algum dispositivo pelo toque num
interruptor de pressão.
Quanto ao funcionamento, foram obtidos bons resultados, quando damos um toque no
interruptor de pressão o capacitor se carrega e depois se descarrega pelo motor mantendo em
funcionamento por alguns segundos, dependendo de sua corrente.
Resultados e Discussão
Nosso dia a dia está progressivamente sendo tomado pelas tecnologias, tornando as mais
diversas tarefas mais rápidas e atrativas. A proposta do projeto é justamente essa, beneficiar o
campus com novas tecnologias tornando mais moderno, atrativo e funcional. As montagens
feitas possibilitam enxergar ideias de aplicações para o IF Sertão campus Salgueiro.
Observando os circuitos que foram montados é possível retirar bases para muitas
aplicações no campus, como no circuito 1 que com sua estrutura e possível fazer o controle de
iluminação, onde o horário de acendimento de lâmpadas pode ser controlado, para evitar
desperdício. Os leds se acendem de acordo ao processamento dos pulsos nos circuitos
integrados e estes por sua vez podem ser controlados em sua velocidade através de um
regulador de tensão, que controla os pulsos e os disparos para um CI temporizador, o 555, os
outros CIs decodificam a lógica binária e nos pinos de saída dos mesmos disparam para os leds.
No segundo circuito, com os displays de 7 segmentos, o objetivo do circuito era a
construção de uma montagem eletrônica digital com CIs para codificação e decodificação dos
pulsos elétricos onde estes pulsos alimentem os pinos dos displays em ordem sistematizada para
exposição de números, letras ou informações. No que diz respeito ao significado na robótica este
circuito poderia certamente ser aplicado a um tipo de automação que controle níveis, números,
passos, enfim todo tipo de significado da funcionalidade requerida.
As aplicações que poderiam ser extraídas para aplicação no campus vão desde um painel
luminoso para referências do campus, como desenvolver painéis eletrônicos para atividades
físicas, marcador de tempo e também um relógio digital, estimulando a tecnologia no Instituto.
Nos circuitos seguintes, os motores são componentes principais das montagens.
Vale salientar que a utilização dos motores de corrente contínua teve um grande
incremento nos últimos anos, graças à eletrônica de potência. Fontes estáticas de corrente
contínua, de baixo custo e manutenção simples, substituíram os grupos conversores rotativos.
Com isso, motores de corrente contínua passaram a constituir alternativa mais atrativa em uma
série de aplicações.
Esses circuitos trazem a possibilidade de controlar portas e janelas em sua abertura e
fechamento e sua velocidade. Motores de corrente contínua, podem ser usados facilmente para
elevadores, esteiras e até mesmo veículos de pequeno porte e robôs alimentados por bateria.
Também indicado para o caso em que se faz o controle de um braço mecânico ou de um robô e
ele deve ter movimentos em dois sentidos. Todas essas possíveis aplicações foram observadas e
documentadas durante a montagem dos circuitos e verificação do funcionamento. A eletrônica
dando base para robótica tem influência nas aplicações tecnológicas em vários âmbitos, dentre
eles, o educacional.

Conclusão
O desenvolvimento tecnológico é de extrema importância para um instituto desse porte e
pode abrir portas e acrescentando em seu cenário modernidade que será um atrativo a mais
para os alunos. O projeto conseguiu alcançar boas descobertas e podendo ser continuado, à
medida que se obtenha êxito e novos projetos e dispositivos tenham sido criados ou
incrementados, a perspectiva mais ampla indica mudanças em modelos econômicos se for uma
aplicação tecnológica diretamente ligada à produção.
A estrutura do campus poderá ter futuramente com toque de modernidade que chamará
a atenção dos jovens, pois estará sempre ligada com as tecnologias, além de facilitar algumas
tarefas como o controle da iluminação para melhor aproveitamento da energia, isso faz com que
a economia seja feita de maneira mais simples. Portas automáticas podendo ser controladas
também trazem uma maior facilidade além de proporcionar segurança. No âmbito do campus a
modernização dessas tarefas atrairá a visão dos seus alunos e despertará a curiosidade sobre as
tecnologias seu funcionamento e aplicações. Este é o propósito deste trabalho, refletir a
aplicação tecnológica no campus, baseado em trabalho prático, várias montagens eletrônicas e
com o olhar robótico sobre os objetivos em automação, o desenvolvimento tecnológico terá
dado sua contribuição no campus Salgueiro.
Os estudos, montagens e experimentos obtidos com esse projeto de pesquisa, mostram
uma enorme gama de benefícios para o Campus, os docentes e discentes do mesmo, mostram
também a extrema importância de um projeto tecnológico neste Instituto, pois pode abrir
inúmeras oportunidades e colaborar para um grande crescimento, tanto na estrutura física
quanto no ensino.
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RESUMO
Este trabalho propõe o desenvolvimento do controle e
automação do sistema de irrigação localizada da
colheita girassol na Unidade de Ensino, Pesquisa e
Extensão – UEPE, na Chapada do Apodi em Limoeiro do
Norte. A extração do girassol, que por sua vez, serve
para obter o óleo produzido de suas sementes, ração
animal, além de ser amplamente utilizado na
alimentação humana. Seu potencial nutritivo é bastante
elevado o que faz dos alimentos produzidos a partir
deste vegetal, muito ricos e saudáveis. O foco da
pesquisa está em tornar o sistema de irrigação
autônomo da cultura de girassol a partir de controle
lógico programável energizado com fontes de energias
alternativas, energia solar fotovoltaica. A aplicação do
sistema de irrigação automatizado se torna interessante

quando fornece praticidade e implementa novas formas
de execução do manejos dos sistemas de culturas
irrigadas. O uso automatizado visa acrescer a qualidade
da irrigação e consequentemente trazer enormes
melhorias para a produção de pequenas colheitas. Além
de aplicar as funcionalidades necessárias e suficientes
do manejo de água em sistemas de irrigação, o sistema
(controlador lógico programável + atuadores)
possibilitará gerenciar os quantitativos de água
necessários para cada cultivo. O ingresso da colheita
automatizada trará um novo formato, sendo que, nos
anos anteriores, usava‐se o processo de irrigação a base
de desperdício de água e sendo o processo de irrigação
todo manual.

PALAVRAS‐CHAVE: Automação, Controle, girassol, Irrigação, Programação.

IMPLEMENTATION OF AUTOMATION IN IRRIGATION SYSTEM USING A PROGRAMMABLE LOGIC
CONTROLLER
ABSTRACT
This work proposes the development of control and
automation of irrigation system located the sunflower
harvest in Unit Teaching, Research and Extension ‐ UEPE,
on Chapada do Apodi in Limoeiro do Norte. The
sunflower extraction, which in turn serves for the oil
produced from the seeds, animal feed, besides being
widely used for human food. Its nutritional potential is
quite high which makes the food produced from this
vegetable, very rich and healthy. The focus of research is
on making the system self‐irrigation of crop of
sunflowers from programmable logic control powered
with alternative energy sources, solar photovoltaic. The
application of automated irrigation system becomes

interesting when it provides convenience and
implements new ways of implementing the
managements of irrigated systems. The addition aims to
use automated irrigation quality and consequently bring
huge improvements to the production of small samples.
In addition to applying the necessary and sufficient
features of water management in irrigation systems, the
system (programmable logic controller + actuators)
enable managing the water quantity needed for each
crop. The entry of automated collection will bring a new
format, whereas, the procedure used for irrigation
based waste water and the whole process of manual
irrigation.

KEY‐WORDS: Automation, Control, sunflower, Irrigation, Programming.

IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, UTILIZANDO UM
CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL
INTRODUÇÃO
Atualmente na indústria agrícola é crescente o interesse em aperfeiçoar o processo
produtivo a fim de reduzir gastos com mão‐de‐obra, desperdício de água, fertilizantes
hidrossolúveis e outros, com o objetivo de aumentar o lucro. Sendo assim, os sistemas de
automação, em especial os Controladores Lógicos Programáveis (CLP) consistem em uma
alternativa tecnicamente viável para esse fim, uma vez que o mesmo tem a capacidade de aplicar
água em quantidade e tempo preciso (PRUDENTE, 2011).
Manejar a água na irrigação não é uma tarefa simples, pois se devem levar em
consideração dois fatores relevantes: Quando irrigar e a quantidade de água que se deve aplicar.
Desta forma, a capacidade de monitorar e alterar conscientemente os parâmetros dessa irrigação
se faz muito importante.
Devido ao agravamento da escassez dos recursos hídricos, de necessidade de manter‐se
sustentável, com ajuda da tecnologia, para favorecer a redução do consumo de água. Estima‐se
que em 2025 a população mundial será de 8 bilhões de pessoas, em termos ambientais, com isso
faz‐se necessário o uso eficiente da água na irrigação (COELHO et al, 2009).
O excesso de água proporciona um microclima favorável ao desenvolvimento de doenças,
que podem causar prejuízo à cultura. É comum observar em vários sistemas de irrigação em que
os comandos e o manejo são muito dependentes de atuação humana, mesmo se os projetos
forem bem planejados e implantados, o rendimento não sendo tão elevado quanto um sistema
automático. Irrigação mal planejada e manejada pode representar importante fator no resultado
da produção, podendo haver perdas superiores a 50% em situações extremas (BERNARDO et al,
2006).
Com isso, este controlador contribui para a manutenção do meio ambiente, uma vez que
reduz ao máximo o desperdício desse recurso natural cada vez mais escasso, além de evitar a
poluição do lençol freático por nutrientes limitantes que influenciam drasticamente no processo
de lixiviação. O simples fato de não controlar com precisão o tempo de irrigação em determinado
setor pode provocar perdas de produção, desperdício de energia, aumento de custos de
produção, dentre outras consequências (MEDEIROS et al, 2003).
Os Sistemas automatizados permitem uma grande melhoria na aplicação de projetos, a
introdução deste elemento numa produção agrícola reduzirá não só problemas de caráter
humano de má operação, como também o consumo de insumos e o custo de produção. Ainda
assim, a complexidade de se realizar o manejo da produção é tão elevada, que é inviável se
projetar sistemas completamente autônomos. Dessa forma, faz‐se necessário o monitoramento
e a alteração de determinados parâmetros dependendo dos resultados do plantio, época do ano
e estágio de desenvolvimento da planta (PRUDENTE, 2011).
Para minimizar esses erros podem‐se variar a frequência e intensidade de irrigação de
acordo com os estágios de desenvolvimento das culturas e caráteres do solo. A irrigação

moderna é bastante avançada e possui variados tipos de automação, entretanto o pequeno e
médio agricultor, nem sempre têm total acesso a essas tecnologias, seja por problemas
financeiros ou por falta de conhecimento (SANTANA, 2010).
Em diversos casos o sistema de irrigação é consideravelmente bem planejado e possível
de gerar bons resultados, mas pode faltar o devido monitoramento dos parâmetros deste
processo. Sendo assim, para possibilitar o profissional responsável gerir a melhor ação para
prever riscos o controle e monitoramento se torna uma alternativa viável (MEYER, 2005).
Os objetivos do trabalho são: Desenvolver o programa para CLP e avaliar as vantagens e
desvantagens na irrigação, a fim de proporcionar melhorias ao cotidiano dos agricultores e ao
meio ambiente, economizando energia e também água potável; Proporcionar um sistema que
facilite o controle do cultivo, tornando uma opção viável para o produtor de pequenas culturas e
até mesmo para sistemas de jardinagem, além de levar tecnologia para o campo, incentivando o
aperfeiçoamento dos trabalhadores rurais; efetivar o tempo de programação da irrigação,
melhorando o desempenho do cultivo das plantas.
Através deste viés, a proposta de utilização de controladores lógicos programáveis se dá
com o intuito de reduzir valores de investimento, já que os tradicionais sistemas de irrigação são
geralmente caros.
MATERIAIS E MÉTODOS
Um projeto é definido como um esforço temporário empreendido para criar um produto,
serviço ou resultado exclusivo (PMBOK, 2004). Na pesquisa foi usado o modelo The International
Society of Automation (ISA), segue as seguintes etapas: Estudo da viabilidade; Definição do
projeto; Projeto detalhado do sistema; Desenvolvimento do software; Implantação; Suporte e
operação assistida. Este modelo é um ciclo de vida específico para projetos de automação
industrial e amplamente adotados por empresas (TREVATHAN, 2006).
A análise de viabilidade é a etapa inicial de um projeto de automação típico. Nesta etapa
basicamente avalia‐se a relevância dos fatores e necessidades que demandaram o projeto, e
confronta‐se o esforço necessário para empreendê‐lo com os recursos físicos, humanos e
financeiros disponíveis para tal. Verificando que a agricultura é a principal fonte de extração de
bens primários alimentícios para a região, sendo toda ela de forma manual (GEORGINI, 2000).
Na definição do projeto consiste basicamente na elaboração de um plano estratégico que
identifica os principais requisitos do projeto e também a melhor abordagem para cumprir tais
requisitos. No caso analisar as exigências trazidas pela irrigação na inserção de nutrientes para a
cultura.
Segundo (PMBOK, 2004) existem oito etapas do projeto detalhado a saber: Análise de
risco, Estabelecimento de diretrizes, Especificação de equipamentos e instrumentos,
Decomposição funcional da solução, Definição da estratégia de comunicação, Desenvolvimento
do Descritivo Funcional, Desenvolvimento do Roteiro de Testes, Aquisições.
A utilização de CLP em controles de processos está na flexibilidade de mudar, quando
necessário, o ciclo de funcionamento de uma máquina. Antes necessitava mudar todo o quadro
elétrico de comando, atualmente para se mudar uma lógica, com a utilização de CLP, basta

somente alterar o programa, garantindo assim uma redução de custo considerável (PRUDENTE,
2011).
O baixo custo, tanto na aquisição do equipamento quanto na manutenção e operação se
comparado a outros sistemas de controle. A velocidade de operação que tem para executar uma
tarefa de automação em relação a um quadro de comando eletromecânico. O funcionamento
das operações de execução de tarefas de um CLP pode ser observado pela IHM (interface homem
máquina) do próprio equipamento ou por um monitor de computador.
O CLP é um equipamento composto de componentes eletrônicos e memória programável
que contêm dados e programas com a finalidade de ler e executar instruções, interagindo com
um sistema controlado por dispositivo de entrada e saído digital ou analógico (PRUDENTE, 2007).
O CLP é um computador que realiza funções de controle em vários níveis de complexidade. O
aspecto interessante é que pode ser programado e utilizado por pessoas sem muito
conhecimento técnico.
No software do projeto é utilizada uma programação em linguagem ladder em
comunicação com o CLP. Utilizou como materiais para elaboração do protótipo: o CLP CLIC02
WEG de 4 entradas e 6 saídas analógicas; software de programação do CLP CLIC02, versão 3.3.1.
A programação segue conforme a tabela 1 e 2.
Tabela 1 – Botoeiras de comando.
Botoeiras

Utilização

(I1)
(I2)
(I3)

Chave externa de proteção
Energização dos contatos
Desligamento manual de todas as eletroválvulas

(I4)
(I5)
(I6)
(I7)

Ligação manual da EV1 (Q1)
Ligação manual da EV2 (Q2)
Ligação manual da EV3 (Q3)
Ligação manual da EV4 (Q4)

Fonte – Laboratório de Sistema de controle distribuído – IFCE‐Campus Limoeiro do Norte.

Tabela 2 – Saídas analógicas.
Saída

Utilização

(Q1)

Eletroválvula 1 (EV1)

(Q2)
(Q3)
(Q4)

Eletroválvula 2 (EV2)
Eletroválvula 3 (EV3)
Eletroválvula 4 (EV4)

Fonte – Laboratório de Sistema de controle distribuído – IFCE‐Campus Limoeiro do Norte.

Para simular o projeto foi utilizada a bancada do laboratório de Sistema de controle
distribuído, conforme a figura 1, nela foi possível observar o funcionamento do CLP, e prevê
possíveis falhas que pudessem ocorrer durante a execução do projeto.

Figura 1 – Banca para simulação usando CLP.
A tabela 3 mostra o funcionamento dos temporizadores.
Tabela 3 – Funções dos temporizadores.
Temporizadores
(T1)
(T2)
(T3)
(T4)
(T5)
(T6)
(T7)
(T8)
(T9)

Utilização
Energiza a saída (Q1), através da função SET, com o retardo de 1 s, ligando a
eletroválvula (EV1)
Energiza a saída (Q1), através da função RESET, com o retardo de 180 min, desligando a
eletroválvula (EV1).
Energiza a saída (Q2), através da função SET, com o retardo de 180 min, ligando a
eletroválvula (EV2).
Energiza a saída (Q2), através da função RESET, com o retardo de 360 minutos,
desligando a eletroválvula (EV2).
Energiza a saída (Q3), através da função SET, com o retardo de 360 min, ligando a
eletroválvula (EV3).
Energiza a saída (Q3), através da função RESET, com o retardo de 540 minutos,
desligando a eletroválvula (EV3).
Energiza a saída (Q4), através da função SET, com o retardo de 540 min, ligando a
eletroválvula (EV4).
Energiza a saída (Q4), através da função RESET, com o retardo de 720 minutos,
desligando a eletroválvula (EV4).
É o principal temporizador, tem a função de oscilador, responsável pela energização dos
outros temporizadores, os de retardo. (TON) = 720 min, (TOFF) = 720 min.

Fonte – Laboratório de Sistema de controle distribuído – IFCE‐Campus Limoeiro do Norte.

A chave (I2), é responsável por ligar todo o processo e iniciar os temporizadores, que
comanda as saídas. Os temporizadores de retardo na energização controlam o intervalo de

tempo que cada eletroválvulas será ligada, enquanto o modo oscilador serve para energizar o
processo e a repetição do mesmo. Existem na programação os comandos de SET e RESET manual
das eletroválvulas, ou seja, o usuário poderá definir quando irá ligar e desligar o processo
manualmente. Sendo que a chave (I3) será responsável pelo desligamento manual, enquanto (I4),
(I5), (I6) e (I7) pelo ligamento individual de cada eletroválvula.
O temporizador T9 é um caso especial, ele funciona através de pulsos de ligamento e
desligamento diretamente comandado pela botoeira (I2). Serão ligadas no total quatro
eletroválvulas que ficaram ligadas individualmente no período de 3 horas cada, totalizando 12
horas de funcionamento e ficam desligadas durante 12 horas, depois o processo se repete.
O plano de irrigação por gotejamento, implementado no projeto, onde as linhas
representam um cano de PVC e de polietileno, e CB é a casa de bombas e onde fica o CLP e (EV1,
EV2, EV3 e EV4) são as eletroválvulas, é mostrado na figura 2.

Figura 2 – Esquema de ligação da irrigação automatizada.
Fonte: Elaborado pelo autor.

RESULTADOS E DISCUSÕES
Durante as simulações que foram executadas na bancada do laboratório de Sistema de
controle distribuído, houve alguns imprevistos no momento, como por exemplo, um das
botoeiras estava com problema mecânico e um sinalizador estava queimado, este sinalizador
funcionava como se fosse a eletroválvula, mas mesmo assim reduzindo o tempo que

temporizadores levavam pra atuar de 3 horas para 3 minutos, percebeu que o projeto estava
funcionando como o esperado.
Os resultados obtidos foram satisfatórios, visto que foi possível simular o tempo que cada
eletroválvula passou ligada e o tempo que levou para ser executado todo o programa, em escala
reduzida. Teve duas eletroválvulas que não atuaram no tempo predeterminado, conforme a
tabela 4, mas como o erro foi pequeno, ele pode ser desprezado.
Tabela 4 – Simulação do projeto.
Eletroválvula

Tempo
simulado
desejado

(Q1)

3 minutos

(Q2)

Tempo simulado

Tempo real
desejado

Tempo real
calculado pela
simulação

3 horas

3 minutos

3 minutos e 2
segundos
3 minutos

3 horas

3 horas e 2
minutos
3 horas

(Q3)

3 minutos

3 minutos

3 horas

3 horas

(Q4)

3 minutos

2 minutos e 59
segundos

3 horas

2 horas e 59
segundos.

Fonte – Laboratório de Sistema de controle distribuído – IFCE‐Campus Limoeiro do Norte.

CONCLUSÕES
Este projeto desenvolverá um trabalho que trará uma nova perspectiva de vida no meio
rural de pequenos e médios produtores. Com um sistema automático que torna capaz de
alcançar melhores resultados. Reduzindo os gastos excessivos de energia e água nas irrigações
convencionais.
O sistema final automatizado funcionou com eficiência, segurança e robustez. Alcançando
o foco deste projeto que está na integração de sistemas e aplicações práticas, na padronização
do tempo de irrigação de cada planta proporcionando assim um desempenho superior em
relação à irrigação convencional, simplificando os atuais processos modernos de automação e
viabilizando a instalação destes em ambientes de baixo custo e poder aquisitivo.
Sistemas de automação costumam requisitar grandes investimentos iniciais. Porém,
devido ao seu incremento de eficiência e produtividade, os lucros são bastante favoráveis e
observáveis num pequeno espaço de tempo. O controle da automação na irrigação usando CLP
tem capacidade de ser simples, eficaz, capaz de evitar desperdícios de nutrientes necessários às
culturas.
Como sugestão para futuros trabalhos propõe‐se que o controle e o monitoramento do
processo de irrigação possam ser executados remotamente, dando ao agricultor ou responsável
uma praticidade de visualizar o trabalho de qualquer local que possua serviço de internet. Outra
proposta seria um supervisório para monitoramento em tempo real das variáveis que englobam
o sistema de irrigação.
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RESUMO
Este artigo descreve a modelagem de um sistema de
rastreamento veicular através das técnicas de Redes de
Petri utilizando o software TINA. O objetivo desta
modelagem é proporcionar uma estruturação próxima
do real do sistema para futuras implementações práticas
utilizando alguma plataforma de desenvolvimento de
baixo custo. A modelagem apresentou bastante
similaridade com o sistema real, pois foram incluídas na
modelagem diferentes possibilidades de solicitação de

informações: através de disparo do alarme e através de
solicitação via dispositivo móvel. Além disso, foi
considerado o uso de outra bateria no sistema de
rastreamento para o caso em que a bateria do veículo é
desconectada. Após os testes realizados no software de
simulação, comprovou‐se a eficácia da modelagem do
sistema e o passo futuro é a implementação prática
através
de
plataforma
de
desenvolvimento
microcontrolada de baixo custo.

PALAVRAS‐CHAVE: Modelagem, Redes de Petri, Rastreamento Veicular.

VEHICLE TRACKING SYSTEM MODELING FOR LOW COST APPLICATIONS THROUGH PETRI NETS
TECHNIQUES
ABSTRACT
This paper describes the modeling of a vehicle tracking
system using the Petri Nets techniques using the
software TINA. The purpose of this modeling is to
provide a good proximity to the real system for future
practical implementations using any development
platform. The modeling showed notable similarity with
the real system, since different possibilities of
information request were included in modeling: using

KEY‐WORDS: Modeling, Petri Nets, Car Tracking.

alarm trigger and by mobile request. In addition, the use
of other battery was considered in the tracking system
for the case that the vehicle battery is disconnected.
After the tests on the simulation software, the
effectiveness of the system modeling was proved and
the future step is the practical implementation through
low cost microcontrolled development platform.

MODELAGEM DE SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA APLICAÇÕES DE BAIXO
CUSTO ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE REDES DE PETRI
INTRODUÇÃO
O Rastreamento de veículos surgiu no Brasil aproximadamente na década de 90. Começou a se
popularizar quando vários satélites novos entraram em órbita e algumas grandes empresas como
Siemens e Motorola entraram no ramo automotivo para fabricar peças para módulos de
rastreamento entre outras peças para fabricantes de rastreadores. O rastreamento de veículos se
modernizou e hoje é possível visualizar a movimentação de um veículo em tempo real através da
internet.
Atualmente o custo desse tipo de sistema não é muito acessível, por esse motivo o objetivo deste
trabalho é proporcionar uma modelagem do sistema visando uma futura implementação prática
de baixo custo.
A simulação de modelos permite a realização de estudos sobre o comportamento de um sistema.
Através dele podemos definir as variáveis do sistema e a função objetivo do mesmo. A simulação
computacional permite que tais estudos sejam realizados sobre o sistema que ainda não existe,
levando ao desenvolvimento de projetos eficientes antes que qualquer mudança física tenha sido
iniciada.
Como ferramenta de modelagem de sistema as técnicas de Redes de Petri foram aplicadas. Os
motivos da escolha são a representação gráfica de fácil compreensão, simplicidade, alta
aplicabilidade, representação de aspectos estáticos e dinâmicos do sistema, embasamento e
formalismo matemático, adequação a sistemas paralelos, concorrentes, assíncronos, não
determinísticos, dentre outros.
O trabalho está organizando em uma seção contendo os materiais e métodos, contando com
uma fundamentação sobre Redes de Petri e o software de simulação utilizado, outra seção que
contém os resultados e discussão dos mesmos e por fim a conclusão do trabalho com as últimas
considerações e sugestões de trabalhos futuros.
MATERIAIS E MÉTODOS
Esta seção apresenta um pouco da teoria de modelagem de sistemas através das técnicas de
Redes de Petri. Ainda nesta seção, um software de simulação de Redes de Petri é apresentado
objetivando a simulação e análise do sistema de rastreamento.
Redes de Petri

A rede de Petri é um modelo matemático com representação gráfica que vem sendo
amplamente utilizado, há anos, em vários domínios de atuação, entre os quais se destacam os
sistemas de manufatura, de comunicação, de transporte, de informação, logísticos e, de forma
geral, todos os sistemas a eventos discretos. Especificar, analisar o comportamento lógico, avaliar
o desempenho e implementar esses tipos de sistemas são as principais motivações para o uso da
Rede de Petri (CARDOSO; VALETTE, 1997).
A representação gráfica de uma rede de Petri básica é formada por dois componentes: um ativo
chamado de transição (barra) e outro passivo denominado lugar (círculo). Os lugares equivalem
às variáveis de estado e as transições correspondem às ações realizadas pelo sistema (MACIEL et
al., 1996).
Segue abaixo na Figura 1 um exemplo básico de um grafo associado às redes de Petri ilustrando
um exemplo prático de um sistema de rastreamento veicular.

Figura 1 – Grafo e elementos básicos de uma Rede de Petri (Fonte: Autor)
Software de Simulação TINA
O Software Tina (Time Petri Net Analyser) é um ambiente de edição e análise de Rede de Petri e
Rede de Petri Temporizada. Além da edição usual e ferramentas de análise, o software Tina
oferece várias construções de espaço de estados que preservam as propriedades específicas das
redes. Estas propriedades podem ser gerais (propriedades de alcançabilidade, vivacidade, dentre
outras), ou específicas sobre as estruturas lineares dos espaços de estados (propriedades lógicas
temporais, teste de equivalência).
O Tina pode ser tipicamente utilizado como um verificador de modelo, provendo espaços de
estados reduzidos, sobre os quais as propriedades desejadas podem ser checadas mais
eficientemente do que no espaço de estado original. O domínio de aplicação do Tina é amplo
(BERTHOMIEU et al., 2004).
Segue abaixo exemplo da Rede de Petri apresentada na Figura 1 simulada no Tina.

a)

b)

Figura 2 – a) Sistema Ocioso e transição disponível para disparo. b) Após disparo da transição,
Localização enviada pelo sistema de rastreamento (Fonte: Autor)
O Sistema de Rastreamento foi implementado no Software TINA considerando as solicitações de
informações de localização através de dispositivo móvel e através do disparo do alarme do
veículo. Além disso, é considerado o caso em que a bateria principal do veículo é removida do
mesmo. Para isso o sistema de rastreamento conta com uma bateria auxiliar própria para suprir a
alimentação do sistema no caso da remoção da principal. Na próxima seção é apresentada a
Rede de Petri no Software TINA e são analisados os casos de disparo e utilização de bateria
auxiliar no caso de remoção da bateria principal do veículo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção é apresentada a Rede de Petri implementada no Software TINA e são analisados os
casos de disparo e uso de bateria auxiliar. Na Figura 3 é apresentada a Rede de Petri no seu
estado inicial. As transições marcadas em vermelho apontam que as mesmas estão disponíveis
no estado atual do sistema.

Figura 3 – Estado Inicial do Sistema de Rastreamento (Fonte: Autor)
Segue abaixo legenda dos lugares e transições da Rede de Petri:
 AL ‐ Sistema no aguardo de comando de solicitação de localização via Alarme do veículo;
 AL’ ‐ Lugar de controle do número de fichas do lugar AL, a fim de permitir sempre o reset para
habilitação de solicitação de localização via dispositivo móvel e via disparo do alarme do
veículo;
 LR ‐ Localização recebida pelo dispositivo móvel
 RV ‐ Solicitação de informação de localização recebida pelo sistema de rastreamento e sistema
disponível para envio da mesma;
 BA ‐ Sistema alimentado por bateria auxiliar;
 BC ‐ Sistema alimentado por bateria principal do veículo;
 DM ‐ Sistema no aguardo de comando de solicitação de localização via dispositivo móvel;
 DM’ ‐ Lugar de controle do número de fichas do lugar DM, a fim de permitir sempre o reset
para habilitação de solicitação de localização via dispositivo móvel e via disparo do alarme do
veículo;
 t1 ‐ Reset de disponibilidade da solicitação via dispositivo móvel, permitindo assim uma nova
solicitação através de tais dispositivos;
 t2 ‐ Solicitar localização via dispositivo móvel;
 t3 ‐ Conexão da bateria principal do veículo;
 t4 ‐ Remoção da bateria principal e conexão da bateria auxiliar;

 t5 ‐ Envia localização ao dispositivo móvel com alimentação do sistema de rastreamento por
bateria auxiliar;
 t6 ‐ Envia localização ao dispositivo móvel com alimentação do sistema de rastreamento pela
bateria principal do veículo;
 t7 ‐ Reset de disponibilidade da solicitação via alarme do veículo, permitindo assim uma nova
solicitação através de tal recurso;
 t8 ‐ Solicitar localização via disparo do alarme do veículo.
Na Figura 4 é apresentado o sistema após disparo da transição t2, responsável pelo disparo da
solicitação de informação de localização através de dispositivo móvel.

Figura 4 – Estado do Sistema de Rastreamento após disparo da transição t2 (Fonte: Autor)
Como a bateria principal do veículo está disponível, o sistema fica disponível para realizar o envio
da informação de localização ao veículo através da transição t6. Na Figura 5 é apresentado o
sistema após disparo da transição t6.

Figura 5 – Estado do Sistema de Rastreamento após disparo da transição t6 (Fonte: Autor)
Após o disparo da transição t6, o sistema envia a informação de localização ao dispositivo móvel
e o sistema fica no aguardo do reset da disponibilidade de nova solicitação via dispositivo móvel.
Após o disparo da transição t1 o sistema retorna ao estado inicial. A habilitação de t8 e t7 segue
de modo semelhante, respectivamente, a t2 e t1. Caso a bateria principal seja removida, a
transição t4 é disparada e a bateria auxiliar passa a suprir o sistema de rastreamento. Nesta
situação a transição t5 substitui a transição t6, conforme a Figura 6.
A transição t3 representa a reconexão da bateria principal e disponibilização da transição t6
diante de solicitação de informação de localização.

Figura 5 – Transição t5 substituindo t6 quando a bateria principal é removida (Fonte: Autor)
A modelagem apresentada constitui uma boa representação de um sistema real de
rastreamento, pois permite a solicitação de localização ao sistema via dispositivo móvel ou via
disparo do alarme do veículo. A inserção da bateria auxiliar no sistema é algo relevante e
interessante de ser representado na modelagem, pois se trata de uma ferramenta importante
para combater a ação da remoção da bateria principal. O software de simulação permitiu uma
boa análise do sistema, uma vez que foi possível de analisar a não existência de bloqueios e a
possibilidade de reset das disponibilidades de solicitação dos dois modos apresentados. Além
disso, foi possível analisar o sistema com bateria principal e com bateria auxiliar.
CONCLUSÃO
Este trabalho serviu de incentivo para o estudo da ferramenta de modelagem das Redes de Petri.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver a modelagem do sistema de rastreamento para futura
implementação prática através de alguma plataforma de desenvolvimento de baixo custo, por
exemplo um desenvolvimento baseado na plataforma Arduino, que já disponibiliza diversas
funcionalidades, por exemplo ethernet, bluetooth, Web Service.

A modelagem apresentada apresentou boa consistência por não apresentar bloqueios e
apresentar certo grau de detalhamento, que é o caso da mais de uma opção de possibilidade de
solicitação ao sistema, sem bloqueio, e a inclusão da condição da remoção da bateria principal.
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RESUMO
A utilização de energia eólica está se tornando cada vez
mais usual, devido a necessidade de utilização de fontes
de energia diferente do combustivel fóssil. Retratamos
neste artigo um comparativo entre avaliações do
potencial eólico, índice pluviométrico e estimativa de
potência gerada do campus Maracanaú, em periodos
distintos, usando dados citados em WILSON (2012) e
neste presente artigo. Foram usados programas de

tratamento de dados coletados, o Wasp engineering
(2005), e para a coleta foi utilizado BoxCar Pro(2002).
Foi verificado a viabilidade de instalar uma turbina
eólica neste local.

PALAVRAS‐CHAVE: Eólica, potencial, avaliação.

Evaluation of potential wind
ABSTRACT
The use of wind power is becoming increasingly
common due to the need to use different sources of
energy from fossil fuel. Portrayed in this article a
comparative evaluations between wind potential,
rainfall and estimated power generated Maracanaú
campus, in different periods, using data cited in Wilson

KEY‐WORDS: Wind, potential, comparative.

(2012) and this present article. Treatment programs
collected data were used, the Wasp engineering (2005),
and the collection BoxCar Pro (2002) was used. The
feasibility of installing a wind turbine on this site has
been verified.

Avaliação De potenciais eólicos
1.

Introdução

A captação de energia eólica é um dos meios mais limpos de geração de energia em todo
o mundo, pois não gera resíduos na sua operação, possui um grande potencial na redução da
emissão de gás carbono, é renovável, reduz a dependência do petróleo, entre outras vantagens.
Segundo o relatório da Associação Mundial de Energia Eólica (WWEA) de 2012, os países com
maior aproveitamento eólico são a China (67.774 MW), Estados Unidos (49.802 MW), Alemanha
(30.016 MW), Espanha (22.087 MW) e Índia (17.351 MW) e ocupando apenas a 21° posição, o
Brasil aproveita somente 1.500 MW. O mapa do Potencial Eólico Brasileiro(Atlas do Potencial
Eólico, 2001), publicado pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica da Eletrobrás, mostra que o
território brasileiro tem a capacidade para gerar até 140 GW. Para o diretor‐executivo da
Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), o desenvolvimento dos parques eólicos no
Brasil só não é maior porque o Brasil possui muito potencial hidrelétrico instalado. De acordo
com a ABEEólica, a capacidade instalada de energia eólica no Brasil deve crescer ainda mais nos
próximos anos (Folha de São Paulo, 2010).
São muitas as dificuldades encontradas para se aumentar a capacidade instalada de
geração eólica no Brasil, entre elas está a necessidade de se medir o potencial eólico durante um
período de tempo que pode variar entre um a dois anos. Além disso, essas medições utilizam
estações
anemométricas
que
devem
ser
monitoradas
constantemente.
O objetivo deste trabalho é dar continuidade ao projeto de pesquisa que se iniciou com o
trabalho de Wilson (2012), onde se pretende apresentar os resultados do monitoramento e
coleta de dados do vento através da estação meteorológica. Também, através dos mesmos,
estima‐se o potencial eólico do Campus Maracanaú. Na sequencia, a metodologia empregada
nesse trabalho é apresentada como uma revisão do trabalho de Wilson (2012).
2. Metodologia

Para realizar o tratamento dos dados do vento, o sistema anemométrico foi instalado em
um local escolhido anteriormente no campus (bloco administrativo). A coleta dos dados foi feita
semanalmente com o auxilio do software BoxCar Pro(2002), que extrai informações
meteorológicas como: velocidade, direção, pressão, radiação, preciptações e foram gerados
gráficos a partir dos mesmos, que ilustram melhor as grandezas medidas pelo sistema
meteorológico. Depois da extração e coleta dos dados, os mesmos são tratados pelo software
Wasp engineering (2005) que torna possível fazer uma avaliação do potencial eólico da região,
onde futuramente uma turbina eólica poderá ser instalada.
Na Fig. 1 podemos ver a representação dos dados climáticos que foram coletados pelo

software BoxCar Pro (2002) e importado para um formato de arquivo lido pelo Wasp Engineering
(2005), que por sua vez calcula o EWC (Extreme Wind Climate) e possibilita o acesso aos dados
exibidos na figura. O EWC importado é válido para uma altura de 10 metros em um plano
homogêneo com uma rugosidade de 0.05 metros.
À esquerda você vê a rosa dos ventos e à direita está o gráfico com os dados do vento
estimados coletados em um dado espaço de tempo.

Figura 1. Execução do programa Wasp Engineering (2005)
O sistema anemométrico Fig. 2 utilizado nesse trabalho atualmente, é composto por sensores
eletrônicos capazes de realizar o reconhecimento e leitura dos dados necessários, esses
instrumentos são agregados à estação para coleta de velocidade e direção de vento,
respectivamente.

Figura2. Sistema anemométrico
Para estimar a velocidade dos ventos na altura da torre de uma turbina eólica que poderá ser
instalada no futuro é necessária a extrapolação do vento, que pode ser obtida usando a seguinte

equação:

Vz = Vr. ln(Z/Zo)/ln(Zr/Zo)

equação (1)

Onde,
Vz= Velocidade na altura Z;
Vr = Velocidade medida na altura do anemômetro;
Z = Altura de extrapolação;
Zr = Altura do anemômetro;
Zo = Comprimento da rugosidade do solo.
Através dos métodos já apresentados, o item seguinte apresenta os resultados de média
dos ventos e índice pluviométrico coletado pelo sistema anemométrico instalado no campus.
3. Resultados
O período monitorado ocorreu entre novembro de 2012 e maio de 2013 (totalizando 7 meses
decomparativo, e de abril a outubro dados somente estimados pelo presente artigo), sendo de
agosto à fevereiro um período com pequena quantidade de chuvas em Maracanaú.
O gráfico da Fig. 3 abaixo mostra uma comparação entre os dados coletados na pesquisa de
Wilson (2012) e os coletados entre o mês de novembro de 2012 e maio de 2013. As velocidades
medidas no IFCE Maracanaú variaram entre 0m/s e 4m/s.
Utilizando os dados coletados pelo software BoxCar Pro (2002), chegamos aos seguintes
resultados.
Velocidade média m/s.

Figura 3. Velocidade média dos ventos no IFCE‐Campus Maracanaú
Na figura abaixo veremos o índice pluviométrico que correspondente aos meses novembro de
2012 a março de 2013, onde são apresentados, para fins comparativos, os resultados colhidos
por Wilson (2012).
Índice pluviométrico mm.

Figura 4. Índice pluviométrico
Pode‐se notar, nas Fig. 3 e 4, um aumento de chuvas considerável e uma redução na
velocidade média dos ventos no mês de março, pois se dá início ao período molhado.
Através da rosa dos ventos apresentada na Fig.5, podemos observar que o vento predomina nas
direções nordeste e leste. Mesmo com a ausencia de chuva no ano de 2013, a frequencia e a
velocidade media dos ventos não aumentou, devido a mudanças climaticas, o indice
pluviometrico diminuiu, e a velocidade media de vento tambem regressou, se comparada com o
o estudo concluido em WILSON (2012).

Figura 5. Rosa dos ventos e gráfico de Frequência x Velocidade
Na parcela norte da rosa dos ventos da Fig.5 temos uma frequência de 19%, menor do
que a frequência que incide sobre leste, porém a velocidade média que incide sobre este setor, é
bem superior, de 4m/s, já a leste, a frequência é bem superior, de 25%, no entanto a velocidade
média de incidência dos ventos bem inferior, de apenas 1,6 m/s, concluímos que o vento que
entra a norte tem uma velocidade superior aos que entram em outros setores da rosa.
O vento que entra a nordeste, é que tem maior importância, pois tem uma frequência
(22,3%) e uma velocidade média (3,2 m/s) menos variáveis.
Podemos notar que a turbina mais adequada para ser instalada no campus Maracanaú,
seria a enercon E‐48, devido gerar mais potência com os baixos ventos existentes na localidade.

Figura 6. Simulação de potencia geradas com as turbinas ENERCON.

Apesar dos dados citados é necessário estudar os dados minimos de velocidade média e e
potencia recomendados para o aproveitamento da energia, e estudar a viabilidade de utilização
de turbinas de pequeno porte.
4. Conclusão
O objetivo do trabalho apresentado consiste na avaliação dos resultados coletados
através de softwares apropriados em uma região com baixas médias de velocidade do vento,
dando continuidade ao trabalho de Wilson (2012), onde obtemos resultados semelhantes. O
período seco da região apresentou uma velocidade média de 2,5 m/s e variações de vento nas
regiões leste e nordeste. Os dados apresentados serão úteis para a realização de projetos e no
aproveitamento de energia eólica para futuras atividades no campus.
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RESUMO
A partir da década de 1970, a energia eólica passou a ser
utilizada em escala comercial. Desde então, muitos
parques eólicos já foram criados em diversos países.
Esse tipo de energia consiste na transformação da
energia cinética dos ventos em energia elétrica através
dos aerogeradores. Apesar de ser uma fonte limpa e
renovável de energia, essa área engloba muitos perigos
para os trabalhadores que muitas vezes não estão
preparados adequadamente para evitá‐lo, por ser uma
fonte relativamente nova de energia e estar em
constante aperfeiçoamento para melhorar a qualidade
de produção. O conhecimento desses riscos e das

normas relacionadas a eles torna‐se essencial para
melhorar a segurança do trabalhador e evitar acidentes.
Este artigo não pretende questionar a capacidade de
produção de energia elétrica dos parques eólicos e sim
apresentar os perigos para os trabalhadores e as formas
de combatê‐los, através das normas, para que ocorra
um aperfeiçoamento dessa fonte de energia tão
importante para os seres humanos e o meio ambiente.

PALAVRAS‐CHAVE: energia, eólica, riscos, segurança, normas.

SAFETY OF WORKERS IN THE PRODUCTION OF WIND POWER
ABSTRACT
From the 70s, wind energy began to be used on a
commercial scale. Since then, many wind farms have
been established in different countries. This type of
energy is to transform the kinetic energy of wind into
electrical energy through wind turbines. Despite being a
clean and renewable source of energy, this area
encompasses many dangers to workers who are often
not adequately prepared to avoid it being a relatively
new source of energy and be in constant improvement
KEY‐WORDS: energy, wind, hazards, security, standards.

to improve production quality. Knowledge of these risks
and related standards to them becomes essential to
improve worker safety and avoid accidents. This article
does not intend to question the capacity of electric
power from wind farms but present hazards to workers
and how to combat them, through standards, so an
improvement of this source of energy so important to
humans occurs and the environment.

SEGURANÇA DOS TRABALHADORES NA PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA
INTRODUÇÃO
Utilizada a milhares de anos para fins mecânicos como bombeamento de água e moagem
de grãos, a energia eólica passou a ser utilizada, em escala comercial, na produção de energia
elétrica a partir da década de 1970 devido à crise do petróleo, na qual os países buscavam reduzir
a dependência do carvão e petróleo com fontes renováveis de energia.
Essa produção de energia, promovida pelos aerogeradores, ocorre a partir da conversão da
energia cinética dos ventos em mecânica através do movimento rotativo das pás da turbina
(rotor) que, acopladas a um eixo, acionam o gerador, transformando energia mecânica em
elétrica. Além das partes mencionadas, também constituem o aerogerador: o cubo que sustenta
o rotor, o multiplicador de velocidade, a nacele que envolve o gerador e o multiplicador, e a
torre.
No Brasil, diversos levantamentos e estudos realizados e em andamento (locais, regionais e
nacionais) têm dado suporte e motivado a exploração comercial da energia eólica no país. O
funcionamento dos parques eólicos é viável em locais onde a força do vento ultrapasse 7m/s. O
maior potencial foi identificado na região litoral do Nordeste, Sul e Sudeste. Atualmente existem
135 usinas eólicas que promovem uma potência de 2.876.576,14 kW (ANEEL, 2014).
Apesar de ser uma fonte de energia que não acarreta muitos danos ao meio ambiente, a
produção de energia eólica, como toda área de trabalho, também oferece riscos aos
trabalhadores. Desde a implantação, montagem, manutenção, assistência técnica e
desmontagem, o empregado está exposto a riscos muitas vezes desconhecidos por se tratar de
uma indústria relativamente nova.
Sendo assim, para a segurança dos trabalhadores, que promove sua saúde e acarreta em
melhor produção, torna‐se de suma importância o conhecimento desses riscos aos quais estão
expostos, assim como atitudes baseadas em normas regulamentadoras, que os minimizam.
MATERIAIS E MÉTODOS
Com base na publicação do Ministério do Meio Ambiente e do Atlas de Energia Elétrica do
Brasil publicado pela ANEEL, assim como os dados da quantidade de usinas atuantes, pode‐se
compreender o funcionamento da energia eólica e seu panorama no país. Para o conhecimento
da segurança nesse setor, utilizou‐se o artigo “Occupational Safety and Health in the Wind Energy
Sector” (Segurança e Saúde no Setor de Energia Eólica) e notícias sobre acidentes disponibilizados
no Portal de Energia e Correio do Povo. Para sugestões de medidas de proteção para este
ambiente, analisou‐se as Normas Regulamentadoras disponíveis no MTE (Ministério do Trabalho
e Emprego).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em 2006, na região de Oldenburg (norte da Alemanha), uma súbita rajada de vento
arrancou um fragmento de dez metros da lâmina do rotor, que aterrissou duzentos metros de
distância do aerogerador. Consequentemente, as autoridades locais ordenaram avaliação de
outras seis turbinas do mesmo modelo, que resultou na suspensão de quatro delas, devido a
riscos de segurança (DER SPIEGEL, 2007).
Ainda na Alemanha, em 27 de outubro de 2013, ocorreu um incêndio em um aerogerador
(Figura 01), próximo à região de Magdeburg, que pode ter sido gerado por fortes rajadas de
vento que causaram sobreaquecimento no gerador (PORTAL ENERGIA, 2013).

Figura 01 – Incêndio no aerogerador em Magdeburg, Alemanha (ZOOMIN.TV, 2013).
Em dezembro de 2010, ocorreu um acidente no Parque Eólico de Sabugal, em Portugal, no
qual um operário despencou do interior do aerogerador por causas desconhecidas e veio a óbito
(PORTAL ENERGIA, 2010). No Brasil, ocorreu em julho de 2011, um acidente fatal no Parque
Eólico de Osório, no Rio Grande do Sul, no qual um funcionário morreu ao erguer uma torre
metálica de 180 metros para medição de vento, quando um cabo rompeu e o equipamento caiu.
(CORREIO DO POVO, 2011).
Observando esses acidentes, que são exemplos de muitos outros que já ocorreram em
parques eólicos, nota‐se que esse ambiente de trabalho oferece riscos aos seus trabalhadores
devido aos problemas que a estrutura do aerogerador pode oferecer (engrenagens que
desgastam em menos de cinco anos, fraturas metálicas nos rotores e/ou fundações), assim como
curtos‐circuitos ou superaquecimentos que provocam incêndios. Acidentes também ocorrem

entre pessoas que não estão diretamente ligadas à produção de energia eólica: trabalhadores de
transporte e bombeiros.
Esses problemas, não só se tornaram uma ameaça para os trabalhadores envolvidos, mas
também para o sucesso imenso que o advento da energia eólica proporciona. Ainda, o ambiente
em que os aerogeradores são instalados é significativo no que tange a segurança dos
trabalhadores. É expressivamente diferente os parques eólicos offshore (no mar) e onshore (em
terra).
Trabalhar em um ambiente marinho é um desafio, apresentando vários perigos, como as
condições meteorológicas no mar que podem mudar constantemente, aumentando os riscos
para os trabalhadores durante a montagem, manutenção dos parques eólicos ou o transporte
das partes do aerogerador para as plataformas por navios em marés mutáveis. Em relação aos
projetos de energia eólica em terra, são encontrados desafios como: a proximidade com as
pessoas, o ruído, o impacto visual e do patrimônio cultural.
Com todos os problemas estruturais ocorridos nos parques eólicos, tornou‐se
imprescindível um constante progresso tecnológico na área das turbinas, seus componentes e as
torres. Essas modificações visam à realização da instalação, operação e manutenção de forma
mais segura por parte dos trabalhadores.
Pode‐se argumentar que os perigos encontrados dentro de um parque eólico não são
muito diferentes daqueles que existem em outras indústrias, como quedas e movimentação
manual. No entanto, com a combinação destes perigos e da inexperiência de alguns dos
trabalhadores deste setor por se tratar de uma energia relativamente nova e em constante
aperfeiçoamento, é possível que esses riscos não possam ser controlados ou geridos de forma
adequada.
Assim, além da especialização nesse setor, os trabalhadores devem ter conhecimento de
normas regulamentadoras já vigentes e que possuem relação com seu ambiente de trabalho e os
riscos que este pode oferecer, como: “NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em
Eletricidade”, visto que se trata de uma forma de produção de energia elétrica; “NR 11 –
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais”, devido ao processo de
montagem ou manutenção dos aerogeradores que implica no transporte e manuseio de suas
partes com a utilização de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas
transportadoras; “NR 15 – Atividades e Operações Insalubres”, por ser um ambiente de trabalho
que possui muitos ruídos devido aos movimentos das pás do rotor; “NR 21 – Trabalhos a Céu
Aberto”, e “NR 35 – Trabalho em Altura”.
Cita‐se ainda a “NR 01 – Disposições Gerais” que aborda os aspectos de qualquer
trabalhador, referidos à sua saúde e seus direitos; e a “NR 04 – Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho” cujo objetivo é promover a saúde do
trabalhador no ambiente em que realiza seus serviços.

Ainda, há “NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI”, cujo conhecimento é de
extrema importância já que tais equipamentos podem ser decisivos para a vida do trabalhador.
De acordo com os problemas já relatados, os protetores auriculares e equipamentos para
prevenção de quedas, como arnês e talabartes (Figura 02), são indispensáveis.

Figura 02 – Tipos de talabartes e arnês, da esquerda para direita, respectivamente (CAPITAL
SAFETY, 2007).
A utilização de normas que também visem à integridade dos aerogeradores é tão
importante quanto àquelas que visam à saúde do trabalhador, já que ambas estão integramente
relacionadas. Como uma dessas normas, pode‐se citar a Comissão Eletrotécnica Internacional
(em inglês: International Electrotechnical Commission, IEC) que é voluntária, podendo ser
adotada como nacional ou não. Se escolhida, recebe a designação de NBR IEC.
Dentre as normas IEC adotadas no território brasileiro, destacam‐se no âmbito de energia
eólica a “NBR IEC 61400‐1 – Aerogeradores”, que mantém vigentes aspectos de projetos para
assegurar a integridade de engenharia do aerogerador (parte 01), assim como medição de
potência aplicada em ensaios para qualquer tipo de aerogeradores conectados à rede elétrica.
Desta forma, principalmente com a utilização dos EPI’s e o conhecimento dos riscos que
essa área pode proporcionar, assim como as medidas de segurança que devem ser utilizadas para
evitá‐los e da estrutura e funcionamento dos aerogeradores, pode‐se reduzir de forma
considerável os acidentes que são causados nos parques eólicos para que essa área não deixe de
crescer e trazer benefícios para a sociedade.

CONCLUSÃO
Converter a energia cinética dos ventos em energia elétrica, este é o objetivo dos parques
eólicos e de seus aerogeradores. Essa forma de produção é muito vantajosa quando se trata de
energia limpa e renovável. Porém, por ser relativamente nova e estar em constante
aperfeiçoamento acaba sendo perigosa para a segurança dos trabalhadores.
Com vastas áreas favoráveis para esse tipo de energia em muitos países, como o Brasil, a
criação de parques eólicos tornou‐se frequente. Mas, a estrutura dos aerogeradores que tinham
promessa de validade de 20 anos começou a demonstrar problemas em apenas 05 anos. Isso
porque certas peças, como engrenagens, não resistem a um tempo maior.
Para não acabarem com essa forma de energia tão importante para o meio ambiente,
novos estudos e tecnologias melhoram as peças que constituem o elemento fundamental dessa
produção. Tal aperfeiçoamento, todavia, é acompanhando por trabalhadores que são
contratados para atender a demanda do mercado, mas não possuem muita experiência nesse
setor. Todas as formas de produção de energia podem oferecer perigos, mas a soma destes
riscos com o pouco conhecimento pode proporcionar acidentes muitas vezes incontroláveis e
fatais.
De certa forma, para melhorar a segurança desses profissionais e de outros que interajam
indiretamente com a produção de energia eólica, é fundamental o conhecimento dos riscos aos
quais estão expostos e das normas regulamentadoras que existem para esse objetivo. Somar isso
a uma utilização adequada de equipamentos de proteção pode evitar muitos acidentes.
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RESUMO
Este trabalho descreve o desenvolvimento de uma
interface de conexão entre um multímetro digital de
baixo custo e até 4 sensores integrados de temperatura,
tipo LM35DZ. Com esta interface, o multímetro digital
passa a funcionar como um termômetro de múltiplos
canais, para a faixa de temperatura de ‐55 a + 150 °C, a
uma fração do custo de termômetros digitais
comerciais, com múltiplos canais. O desempenho do

sistema foi avaliado, comparando‐o com um
termômetro de referência, obtendo‐se muito alta
correlação (r2 = 0,9999) entre as medidas. O
equipamento completo, que pode ser confeccionado
por cerca de R$ 60,00, incluídos os 4 sensores
integrados, é uma excelente alternativa para utilização
como instrumento de medidas em pesquisas de campo.

PALAVRAS‐CHAVE: Termômetro, temperatura, multímetro digital, LM35DZ.

TITULO EM INGLÊS
ABSTRACT
This paper describes the development of na
interface between a low cost digital multimeter and up
to 4 LM35DZ integrated temperature sensors. With this
interface, the digital multimeter now operates as a
multi‐channel thermometer for the temperature range
of ‐55 to +150 °C , at a fraction of the cost of commercial
digital thermometers, with multiple channels. The

system performance was evaluated by comparing it with
a reference thermometer, obtaining very high
correlation (r2 = 0.9999) between measurements. The
complete equipment, which can be made for around R$
60,00, including 4 integrated sensors, is a great
alternative for use as a measuring instrument in field
research.

KEY‐WORDS: thermometer, temperature, digital multimeter, LM35DZ.

MULTITERMO: UM TERMÔMETRO PORTÁTIL DE BAIXO CUSTO E MÚLTIPLOS CANAIS
INTRODUÇÃO
Termômetros portáteis são fundamentais para a realização de pesquisas em campo e
desenvolvimento de equipamentos na área de energias alternativas, especialmente no caso da
energia solar. No estudo do desempenho de fornos e fogões solares, por exemplo, é necessária a
utilização de termômetros para medição contínua das temperaturas interna e externa dos
equipamentos, uma vez que estas variáveis são básicas para o cálculo das eficiências dos
modelos analisados.
Neste contexto, é importante que o pesquisador da área de energia solar disponha de
termômetros de baixo custo, com características técnicas adequadas para os requisitos
específicos das pesquisas realizadas, o que pode viabilizar a aquisição de um maior número
destes instrumentos. Neste sentido buscam‐se, por um lado, maximizar parâmetros como
precisão, resolução, linearidade e número de canais dos instrumentos de medida e, por outro,
minimizar seus custos de aquisição, operação e manutenção, com vistas à utilização de um maior
número de instrumentos simultaneamente, o que pode agilizar e acelerar os estudos necessários.
Em linhas gerais, quanto maiores o número de canais, a resolução e a precisão, maior o
preço do equipamento. Assim, é importante que o pesquisador especifique adequadamente o
instrumento necessário, considerando a relação custo‐benefício entre seu preço e as
características técnicas realmente necessárias para os experimentos a serem realizados,
evitando‐se, assim, sub ou sobredimensionamentos.
Para a aplicação‐exemplo descrita neste artigo, de medição de temperatura em fornos e
fogões solares, foram arbitrados pelos autores os requisitos do instrumento a ser utilizado,
descritos na Tabela 1, com as respectivas justificativas que embasaram as especificações.
A primeira opção, para um pesquisador da área de energia solar, é a aquisição de
termômetros comerciais. Diversos modelos estão disponíveis no mercado, com grandes
variações de preço, resolução e precisão. Uma pesquisa básica realizada pela internet, em alguns
sítios eletrônicos de lojas brasileiras, mostra grande variedade de equipamentos e preços.
Na Tabela 2 são apresentados alguns destes modelos, portáteis, e suas características.
Todos os equipamentos utilizam termopares tipo K como sensores. Foram procurados aparelhos
que atendessem às especificações da Tabela 1 (BAGAREL, 2013a; BAGAREL, 2013b; BAGAREL,
2013c; BAGAREL, 2013d; BAGAREL, 2013e; BAGAREL, 2013f; BAGAREL, 2013g; INSTRUTEMP,
2013a; INSTRUTHERM, 2013a, INSTRUTHERM, 2013d; SALVI CASAGRANDE, 2013a; SALVI
CASAGRANDE, 2013b; SALVI CASAGRANDE, 2013c), o que resultou em preços relativamente
elevados (acima de R$ 340,00) se comparados com diversos outros modelos comerciais mais
baratos.

Estes modelos mais baratos não puderam ser selecionados devido ao não atendimento a,
no mínimo, um dos requisitos descritos na Tabela 1, notadamente pelo de fato de possuírem
baixas resoluções e precisões, ou poucos canais, ou faixas de medição reduzidas e abaixo do
necessário (mínimo de 150 °C). Para atendimento a todos os requisitos propostos, de fato, os
equipamentos comerciais disponíveis são mais caros.
Tabela 1 ‐ Requisitos do instrumento a ser utilizado na medição de temperatura de fornos e
fogões solares.
Parâmetro

Requisito

Justificativa

Tipo
Alimentação

Portátil
Bateria

Número de
canais

Mínimo de 4

Faixa de
medição

0 a 150 °C

Resolução

0,1 °C

Precisão

±1 °C em toda a
faixa

Tipo de
sensor
Cabo do
sensor
Preço

Externo, com
cabo.
Mínimo de 2
metros
O menor possível

Facilidade de utilização em campo.
Utilização em locais sem disponibilidade de rede elétrica.
Importante monitorar até 4 fornos simultaneamente, com diferentes
características construtivas, como cor interna, volume da cavidade, tipo de
cobertura transparente, tipos de isolação térmica, entre outras.
As temperaturas máximas típicas de fornos solares tipo painel e tipo caixa
(objetos destas pesquisas) estão dentro desta faixa de medição.
Considerou‐se importante o registro de variações de 0,1ºC, com base em
estudos experimentais preliminares realizados pelos autores.
Considerada adequada, uma vez que, para os experimentos previstos, há
necessidade de comparação de temperaturas entre diferentes equipamentos
nas mesmas condições, e não de comparação com um valor de alta precisão de
uma temperatura absoluta de referência.
Permite a inserção do sensor na cavidade do forno e dentro de recipientes de
cozimento, etc.
Permite a inserção dos sensores em diferentes fornos posicionados lado a
lado, simultaneamente.
Permite a aquisição de um maior número de equipamentos.

Tabela 2 – Principais características de alguns termômetros digitais portáteis disponíveis no
mercado.
Item

Modelo

Nº de
Canais

Faixa de
Medição (ºC)

Resolução

Precisão

Preço
(R$)

Referência

1

TH‐096

4

‐199,9 a 999,9°C

0,1°C

± (0,5% +
1°C)

621,58

(1)

‐ 40 a 1000°C

‐ 40,0 a
199,9°C:
0,1°C; ‐ 40 a
1000°C: 1°C

± 0.5% ±
último dígito

343,85

(2)

2

TH‐1000

5

± (0.5% +
686,30
(3)
1ºC)
Fontes: (1) INSTRUTHERM, 2013b; (2) INSTRUTHERM, 2013c; (3) LF EQUIPAMENTOS, 2013. (*) Fotos retiradas dos
sítios eletrônicos dos vendedores, nas referências citadas.
3

TH‐090

4

‐100 a 1300°C

0,1°C

Neste cenário, de equipamentos relativamente caros e da necessidade de monitoramento
de múltiplos canais, analisou‐se a possibilidade de construção do próprio equipamento, a partir

da utilização de um multímetro digital comercial na função de interface homem‐máquina e
confecção de uma placa de alimentação e de conexão de sensores integrados de temperatura,
que possam ser lidos diretamente pelo multímetro. Este multímetro adaptado foi “batizado” de
MULTITERMO.
MATERIAIS E MÉTODOS
A ideia é a de utilizar um multímetro digital de baixo custo, na função de voltímetro DC
(corrente contínua) e conectar um ou mais sensores de temperatura que forneçam saídas de
tensão proporcionais às respectivas temperaturas. Uma placa de interface fornece a alimentação
dos sensores e conecta as respectivas saídas ao multímetro, o que resulta, no final, em um
termômetro digital de múltiplos canais e com características similares aos modelos comerciais, a
uma fração do custo destes.
Um esquema da adaptação proposta está apresentado na Figura 1. Um multímetro
comercial de baixo custo, modelo DT‐838, foi utilizado como conversor analógico‐digital, de 3½
dígitos, com a escala de 2000 mV (2,0 V) selecionada. A ideia é que a tensão de entrada seja
visualizada diretamente como “temperatura”, o que é conseguido com a utilização de um sensor
integrado, o LM35DZ, que é capaz de fornecer uma tensão de saída de 10 mV/°C, diretamente
proporcional à sua temperatura.

Figura 1 – Esquema da construção do termômetro digital a partir de um multímetro digital, placa
de interconexão (MULTITERMO) e sensores integrados.
Assim, por exemplo, quando a temperatura for 24,5 °C, o sensor estará fornecendo uma
tensão de saída de 245 mV (24,5 °C x 10 mV/°C), que será apresentada diretamente no visor de
cristal líquido do multímetro. Um ponto pintado no display “converterá” o valor para 24,5 °C, sem
a necessidade de atenuadores ou amplificadores de sinal, que podem inserir ruídos e não‐
linearidades.

Sensor integrado de temperatura LM35DZ
O LM35 é um sensor integrado de temperatura, pré‐calibrado de fábrica, de baixo custo
(cerca de R$ 5,00) e de fácil utilização, uma vez que fornece uma tensão de saída diretamente
proporcional à sua temperatura. Segundo a folha de especificações do fabricante (TEXAS
INSTRUMENTS, 1999), com tradução livre dos autores:
“A série LM35 compreende sensores de temperatura integrados de precisão, com uma tensão de
saída linearmente proporcional à temperatura em Centígrados. Assim, o LM35 tem uma
vantagem sobre os sensores de temperatura linear calibrados em Kelvin, pois o usuário não é
obrigado a subtrair uma grande tensão constante de saída (offset) para obter convenientemente
o valor em graus centígrados. O LM35 não necessita de qualquer calibração externa para
proporcionar precisões típicos de ± ¼°C à temperatura ambiente e ± ¾°C ao longo da faixa de ‐55
°C a 150 °C. A calibração é feita a nível de pastilha. A baixa impedância de saída, saída linear e
calibração inerente precisa do LM35 tornam especialmente fácil a interface com circuitos de
controle de leitura. O dispositivo é usado com fontes de alimentação unipolares ou simétricas.
Como o LM35 consome apenas 60 µA da alimentação, tem muito baixo auto‐ aquecimento, de
menos de 0,1 °C no ar em repouso. A linha de sensores LM35 está disponível nos
encapsulamentos TO‐ 92 (3 pinos), TSOP ‐ 8 pinos e TO‐220 (3 pinos)”.
O sensor utilizado, com encapsulamento TO‐92 plástico, está mostrado na Figura 2.

Figura 2 – Sensor de temperatura LM35DZ.
Suas principais características técnicas são:
 Calibrado diretamente em graus Celsius
(centígrados);
 Fator de escala 10,0 mV/°C, linear;
 Precisão de 0,5 °C garantida (a 25 °C);
 Faixa de operação: ‐55 a +150 °C;
 Indicado para aplicações remotas;








Calibração a nível de pastilha;
Alimentação de 4 a30 VDC;
Menos de 60 µA corrente de consumo;
Baixa auto‐ aquecimento, 0,08 °C no ar parado;
Não‐linearidade típica de ¼°C;
Baixa impedância de saída: 0,1 ohm, para carga de 1 mA.

Interface MULTITERMO
O esquema elétrico da interface MULTITERMO está apresentado na Figura 3. Esta placa
permite conectar até 4 sensores integrados LM35DZ à entrada do multímetro. São utilizados 4
conectores de bornes com parafusos, tipo “KRE3”, para ligação da placa com os sensores, via
cabo flat de 3 vias: uma para a alimentação (+V), outra para o terra (GND) e a terceira para o sinal
de saída de tensão, para cada um dos sensores.

Figura 3 – Esquema elétrico da interface MULTITERMO.
Os resistores R1 a R4 e os capacitores C1 a C4 são opcionais. Como esta placa pode ser
utilizada com diferentes tipos de sensores, um modelo específico pode necessitar de um resistor
de carga ou um circuito de filtro RC. Assim, estes componentes estão previstos na placa de
circuito impresso, embora, com o LM35DZ, não sejam necessários. A alimentação dos sensores é
feita com 2 baterias de lítio, modelo CR2032 – 3,0 V, em série, total de 6,0 V. Com o jumper JP1 é
possível selecionar a alimentação de uma ou das duas baterias, dependendo do tipo de sensor a
ser utilizado, o que dá maior flexibilidade à interface.
O conjunto de jumpers JP2 seleciona o canal cuja temperatura se deseja visualizar. Optou‐
se por um conjunto de jumpers ao invés de uma chave rotativa, devido ao custo e ao pequeno
espaço ocupado na placa, pelos primeiros. Com a capa do jumper posicionada em 1‐2, será
visualizada a temperatura do sensor/canal 1, e assim por diante até o sensor/canal 4, quando a
capa do jumper estiver na posição 7‐8.
O equipamento completo é mostrado nas Figuras 4 e 5, com os sensores inseridos em
pequenos tubos metálicos, com massa plástica tipo epóxi. A placa de interface, em circuito
impresso simples face, fica presa na parte posterior do multímetro, por parafusos. Os cabos são
do tipo flat, com 3 vias para cada sensor. Os conectores são polarizados mecanicamente, de
modo que não é possível conectar o sensor de modo invertido. A placa de circuito impresso é
apresentada nas Figuras 6 e 7.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O desempenho do sistema foi avaliado com um experimento de medição de temperatura de
água, comparando‐se os valores obtidos com os de um termômetro de referência. Na Tabela 3
estão apresentadas algumas medidas de temperatura, realizadas com o sistema. Três sensores
foram imersos em água quente (90 °C), juntamente com a ponta de prova do termômetro de

referência, modelo TE‐300, tipo espeto, da Instrutherm (INSTRUTHERM, 2013e). Os valores foram
anotados durante o resfriamento da água.

Figuras 4 e 5 – Visões frontal (Figua 4, à esquerda) e posterior (Figura 5, à direita) do
MULTITERMO em funcionamento.

Figuras 6 e 7 – Face componentes (Figura 6, à esquerda) e face solda (Figura 7, à direita) da placa
de circuito impresso (face simples) do MULTITERMO.
O termômetro de referência utilizado tem sua faixa de temperatura de atuação de ‐20 oC a
+150 oC, precisão de ± 1 oC, entre ‐20 oC e 120 oC; e de ± 2 oC, abaixo de ‐20 oC e acima de 120 oC.
Já a resolução é de 0,1 oC entre ‐19,9 oC e 150 oC, e de 1 oC para as outras faixas de temperatura.
Na Figura 8 é apresentado o gráfico dos dados do sensor 1, com relação ao termômetro de
referência. Confirma‐se a boa linearidade do sensor, de acordo com o descrito na folha de
especificações do fabricante. O valor teórico da inclinação da reta é de 10 mV/oC, enquanto foi
obtida, experimentalmente, 10,134 mV/oC. O offset experimental foi de ‐1,168 oC (o offset
teórico é 0,0 oC).

Tabela 3 – Temperaturas obtidas com o instrumento de referência e com o MULTITERMO.
Temp.
referência
(°C)

Temp.
sensor 1
(°C)

Temp.
sensor 2
(°C)

Temp.
sensor 3
(°C)

Temp.
referência
(°C)

Temp.
sensor 1
(°C)

Temp.
sensor 2
(°C)

Temp.
sensor 3
(°C)

30,2
33,4
36,3
39,3
43,9
48,7
52,0
56,9
63,4

29,5
32,8
35,6
38,6
43,2
48,1
51,6
56,4
62,9

30,7
34,1
36,9
39,9
44,3
49,4
52,8
57,7
64,1

29,7
33,1
35,8
39,0
43,2
48,1
51,6
56,6
63,0

68,5
72,0
75,7
78,1
79,7
81,7
83,5
85,6

68,2
71,6
75,5
77,9
79,5
81,6
83,6
85,8

69,1
72,7
76,9
79,2
80,8
82,8
84,8
86,7

68,1
71,7
75,7
78,1
79,7
81,6
83,6
85,5

Figura 8 ‐ Temperatura do sensor 1 em função da temperatura de referência.
Na Tabela 4 são apresentados os parâmetros estatísticos das retas de regressão linear obtidas
para os três sensores, em relação ao termômetro de referência, para um nível de significância de
95%.
Tabela 4 – Parâmetros estatísticos das retas de regressão linear obtidas para os três sensores, em
relação ao termômetro de referência (significância: 95%).
Parâmetro

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 3

a (inclinação da curva)
b (ponto de intersecção com o eixo y)
Coeficiente de correlação de Pearson (r)
Coeficiente de determinação (r2)
Desvio padrão

1,013
‐1,198
0,999982
0,999965
0,1187

1,011
0,126
0,999968
0,999936
0,1601

1,009
‐0,844
0,999971
0,999941
0,1538

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos no projeto descrito neste artigo demonstram que os objetivos
propostos foram atendido, ao se desenvolver um termômetro digital de baixo custo e múltiplos
canais, para aplicações em pesquisas em campo, especialmente para o caso de utilização em
medidas de temperatura na faixa de – 55 a + 150 °C, que é a faixa do sensor integrado utilizado.
Foram obtidas excelentes correlações (maiores que 0,9999) para os três sensores analisados, em
relação ao termômetro de referência, mesmo utilizando‐se um sensor de baixo custo, em torno
de R$ 5,00 no mercado brasileiro.
O instrumento pode ser construído com um multímetro digital comercial e uma interface
simples de alimentação e conexão de sensores integrados de temperatura, como o LM35DZ
descrito neste artigo. Outros sensores integrados podem ser utilizados, permitindo‐se obter
outras faixas de temperatura, com as devidas alterações de alimentação e com as eventuais
inserções de cargas resistivas e filtros RC. Além disso, esta solução pode ser aplicada em
situações onde seja necessário alimentar os sensores e visualizar valores analógicos de tensões
de saída, em baixas frequências que possam ser capturadas por um multímetro digital típico.
Existem multímetros digitais de baixo custo, no mercado, vendidos por cerca de R$ 20,00.
Considerando‐se os custos dos outros componentes (sensores, placa de circuito impresso,
baterias, suportes e demais componentes discretos), um sistema completo pode custar cerca R$
60,00, o que demonstra uma excelente relação custo/benefício para o equipamento
desenvolvido.
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RESUMO
A compostagem é um dos métodos mais antigos de
reciclagem, na qual, o resíduo orgânico é transformado
em fertilizante orgânico. Este processo é fundamental
para o desenvolvimento sustentável, pois além de ter
benefícios econômicos, minimiza os impactos
ambientais provocados pelo descarte inadequado de
resíduos sólidos em lixões a céu aberto. Este trabalho
apresenta o desenvolvimento de um protótipo de estufa
automatizada para compostagem de resíduos sólidos
orgânicos. A automação visa maximizar a eficiência do

processo de decomposição bem como atender as
condições de manutenção da leira. Para tal, foi utilizado
a plataforma de prototipagem Arduino em conjunto
com sensores e atuadores. Além disso, foram realizadas
simulações computacionais utilizando o software
OpenFOAM para estudar o comportamento do fluxo de
ar no interior da estrutura.

PALAVRAS‐CHAVE: compostagem, estufa, automação, Arduino, OpenFOAM.

DEVELOPMENT OF A AUTOMATED GREENHOUSE PROTOTYPE FOR COMPOSTING OF ORGANIC
SOLID WASTE
ABSTRACT
Composting is one of the oldest methods of
recycling, in which the organic waste is turned into
organic fertilizer. This process is fundamental to
sustainable development, since, besides having
economic benefits, minimizes environmental impacts
caused by inappropriate disposal of solid waste in open
dumps. This paper presents the development of a
automated greenhouse prototype for composting of

organic solid waste. Automation seeks to maximize the
efficiency of the decomposition process and meet the
maintenance requirements of the windrow. To this end,
it was used the Arduino prototyping platform together
with sensors and actuators. In addition, computer
simulations were performed using the software
OpenFOAM to study the behavior of air flow inside the
structure.

KEY‐WORDS: composting, windrow, automation, Arduino, OpenFOAM.

1. INTRODUÇÃO
Os resíduos sólidos se apresentam como uma das grandes preocupações ambientais do
mundo moderno. O excesso de resíduos que são produzidos diariamente possuem como destino
final os lixões a céu aberto ou aterros sanitários, os quais geram diversos problemas ambientais.
A adoção de soluções inadequadas para este problema acaba por agravar os riscos de
contaminação do meio ambiente, além da proliferação de vetores de doenças. Os impactos
causados por determinados resíduos podem trazer consequências irreversíveis ao meio
ambiente. Dentre os possíveis destinos para os resíduos de matéria orgânica, o processo de
compostagem se mostra como uma ótima alternativa, uma vez que, além de dar um tratamento
para a matéria orgânica, o produto final resultante do processo de compostagem é o húmus,
composto que é largamente utilizado como adubo em plantações.
A compostagem consiste de um processo de decomposição aeróbica e termofílica da
matéria orgânica presente nos resíduos sólidos, de forma controlada, por meio da ação de
microrganismos existentes no próprio resíduo. A temperatura no interior da leira é consequência
da atividade microbiana durante a decomposição e é um fator determinante. Os grupos
principais de microrganismos que agem na compostagem são os mesófilos, que atuam na faixa
de temperatura de 45° C e o termófilos, que atuam entre 45° e 75° C. Portanto, a atividade
microbiana na compostagem tem uma faixa ideal de temperatura, que segundo (MILLER, 1993)
ocorre entre 50 e 60° C, acima desta faixa de temperatura a atividade microbiana decresce.
A implementação da compostagem admite tecnologias simples e de fácil acesso a
população em geral. Existem diferentes métodos de compostagem que buscam incentivar e
controlar a atividade microbiana no composto. Para maximizar a eficiência do processo, é
necessário prover condições ideais para que os microrganismos se desenvolvam, como
temperatura, umidade, aeração, pH e equilíbrio na relação entre o Carbono e o Nitrogênio. Neste
trabalho, usamos uma leira estática com aeração passiva, pois a atividade microbiana é
predominantemente aeróbia, dependendo do fluxo de ar adequado. A leira encontra‐se no
interior de uma estufa automatizada, assim, buscamos prover um ambiente o mais próximo
possível do ideal para a atividade microbiana sem a necessidade de intervenção humana. Criando
assim, um sistema capaz de realizar a sua própria manutenção.
2. Materiais e Métodos
O processo de desenvolvimento do protótipo foi realizado a partir de simulações
realizadas fazendo uso do software OpenFOAM que é um pacote computacional do tipo CFD
(fluidodinâmica computacional), auxiliado pelo software Salome. Ambos os programas são de
código livre. O software Salome é um programa tipo CAD (desenho auxiliado por computador)
utilizado para a modelagem de estruturas digitais passíveis de simulação através do OpenFOAM.
O processo consistiu em simular e analisar o comportamento do fluido “ar” na entrada, saída e
interior da estufa, bem como verificar a influência do calor dissipado pelo composto orgânico.
Estudar o comportamento do fluxo de ar no interior da estrutura possibilitou a análise da
estrutura antes mesmo da sua construção. A Fig. 1 mostra uma captura de tela com a estrutura
da estufa criada no software Salome e utilizada pelo OpenFOAM para estudar como o fluido se

comporta dentro da estrutura quando submetido ao calor proveniente da atividade microbiana
no composto, como pode ser visto na Fig. 2.

Figura 1 ‐ Estrutura da estufa criada utilizando o software Salome.

Figura 2 ‐ Simulação do comportamento do fluido "ar" interagindo com o calor gerado pelo
composto.

O método de compostagem utilizando leiras estáticas com aeração passiva é simples e
mostra bons resultados. Neste modelo, a matéria orgânica é depositada em camadas sobre canos
perfurados, os quais permitem realizar a aeração do composto. Deste modo, não é necessário
revirar o composto periodicamente. A Fig. 3 mostra as camadas de matéria orgânica dispostas na
leira.

Figura 3 ‐ Disposição das camadas de matéria orgânica na leira.
A estufa visa proporcionar um melhor controle da temperatura interna da leira, bem
como regular a umidade do composto. A Fig. 4 mostra a comparação do esquemático da estufa
construída no software Google Sketchup com a estufa construída durante este projeto.

Figura 4 ‐ A esquerda, esquemático da estrutura e, a direita, a estufa ainda em construção.
Para o controle de temperatura utiliza‐se uma saída de ar automatizada. Caso a
temperatura esteja acima do ideal, um mecanismo de controle libera o ar quente retido na estufa
por um orifício na parte superior da estrutura, caso a temperatura diminua a saída de ar é
fechada para evitar a troca de calor com o meio ambiente.O controle de umidade é feito em
conjunto com a aeração passiva. O processo consiste da utilização de canos de PVC sob o

composto para proporcionar entrada de ar na base da leira. Sendo que, quando necessário, os
canos são parcialmente preenchidos com água de tal forma que o ar fornecido a base da leira
passa a apresentar umidade relativa elevada, com isso propõe‐se o controle da umidade do
composto.
O processo de automação da composteira permite efetuar medições de temperatura no
exterior da estrutura, no interior e dentro do composto orgânico, sem a necessidade da interação
humana, como pode ser visto no esquemático da Fig. 5. A ferramenta utilizada para a medição foi
o sensor DS18B20, pois apresenta uma faixa de precisão de ±0.5°C. O processo de automação faz
uso do Arduino (plataforma de prototipagem livre e de baixo custo), ferramenta que integra as
características de um computador com periféricos de entrada e saída. A programação empregada
no Arduino constitui a parte inteligente no processo de automação, sendo esta a responsável
pelas tomadas de decisão, tanto para liberar o fluxo de ar no interior da estufa como para
controlar o nível de água no reservatório. Para obtenção e armazenamento de dados foi
necessário estabelecer uma conexão entre o Arduino e um computador de tal forma que os
dados colhidos pelo Arduino, através dos sensores, fossem armazenados. O tratamento de dados
foi então elaborado fazendo uso do software livre Scilab, que é um software voltado para análise
numérica. O Arduino envia os dados coletados diretamente para o Scilab por meio de uma
conexão serial.

Figura 5 ‐ Distribuição dos sensores de temperatura ao longo da estrutura.
Como os canos perfurados são parcialmente preenchidos com água, foi necessário
desenvolver um sistema para mantê‐los abastecidos sempre que necessário. A Fig. 6 mostra o
esquemático do sistema desenvolvido. Nele, temos um sensor de nível que informa ao Arduino
quando ligar ou desligar uma bomba d’água. A bomba utilizada no protótipo é a mesma
encontradas em aquários. Uma vez que basta uma pequena quantidade de água para preencher
os canos.

Figura 6 ‐ Esquemático do sistema de abastecimento d'água.
O mecanismo para regular a saída de ar quente funciona como uma válvula de escape e
foi feito utilizando um pequeno motor de passo, também controlado pelo Arduino. Caso a
temperatura na leira esteja acima do ideal, o fluxo de ar é liberado. A Fig. 7 mostra o
esquemático do mecanismo de regulação do fluxo de ar.

Figura 7 ‐ Esquemático da válvula reguladora do fluxo de ar.

Dentre os problemas mais significativos referentes à manutenção da leira de
compostagem encontram‐se o mau cheiro e o surgimento de focos de insetos. No processo de
compostagem descrito nesse trabalho tais problemas foram tratados fazendo uso de vinagre e
borra de café, sendo o primeiro usado para matar as larvas nos depósitos de água e o segundo
usado para evitar o mau cheiro e espantar insetos.
3. Resultados e Discussão
O controle da temperatura é muito importante, pois a variação na temperatura para mais
ou para menos provoca alterações na população e na atividade metabólica dos microrganismos.
Através dos dados coletados pelos sensores, é possível visualizar a evolução do processo de
compostagem. Após a matéria orgânica ter sido depositada em camadas dentro da composteira,
e esta, estando com a saída de ar fechada, a temperatura chegou em 71° C logo abaixo da saída
de ar, enquanto a temperatura ambiente estava em 31° C.Esta alta temperatura é uma
característica da fase termófila, como pode ser visto na Fig. 8, que exibe a curva padrão de
variação de temperatura durante o processo de compostagem.

Figura 8 ‐ Curva padrão da temperatura durante o processo de compostagem (KIEHL, 2001).
Atualmente, a temperatura está estabilizada e mantém uma faixa constante entre 30 e
45° C. A Fig. 9 mostra a variação de temperatura, que apresenta as características da fase
mesófila, no interior do composto durante um período de 24 horas. A temperatura encontra‐se
abaixo da faixa ideal proposta por (MILLER, 1993), que ocorre entre 50 e 60° C. Porém, segundo
(KIEHL, 2001), o composto encontra‐se na fase mesófila e está bioestabilizado.

Figura 9 ‐ Variação na temperatura do composto durante um período de 24 horas.
4. Conclusão
Foi observado que as condições favoráveis para a atividade microbiana foram mantidas. A
estufa protege a leira contra variações climáticas, auxiliando no processo de compostagem, pois
de acordo com (PEREIRA NETO, 1989) as pilhas de composto com pequeno volume tendem a
dissipar o calor criado pelo metabolismo dos microrganismos. Além disso, temperaturas elevadas
são evitadas por meio da liberação de ar quente da estufa. Outro ponto significante está
relacionado ao controle de umidade do composto, visto ser este um dos aspectos essenciais ao
desenvolvimento das atividades microbianas.
Considerando as condições controladas de temperatura e umidade da estrutura
apresentada e os resultados observados até o momento (35 dias de observação) pode‐se
verificar que a compostagem se desenvolveu de forma adequada mantendo‐se na fase termófila
por aproximadamente 7 dias, e atualmente encontra‐se na fase mesófila.
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RESUMO
O planejamento e a operação de sistemas elétricos de
potência requerem ferramentas para o monitoramento
de cenários que permitem identificar pontos críticos
relacionados a parâmetros como a tensão nas barras e
as potências que são transferidas nas linhas. Uma das
ferramentas mais utilizadas nas análises de redes
elétricas é o fluxo de carga, sendo necessário que seja
robusta e atenda todas as características do sistema.
Neste trabalho é feito o delineamento e a aferição de
duas metodologias para o cálculo do fluxo de carga em
sistemas elétricos de distribuição, considerando redes

de distribuição radiais. O alimentador utilizado como
embasamento da construção e comparação dos
algoritmos foi previamente modelado utilizando o
software ATP (Alternative Transients Program), através
da interface gráfica do software ATPDraw. Os métodos
expostos fazem parte da categoria de varredura direta e
inversa.

PALAVRAS‐CHAVE: Sistemas de Distribuição, Fluxo de Carga, Soma de Potências, Somas de Correntes.

DESIGN AND MEASUREMENT OF ALGORITHMS OF LOAD FLOW THROUGH THE METHODS OF
SUM OF POWER AND CURRENT
ABSTRACT
The planning and operation of electric power
systems require tools for monitoring scenarios
identifying critical points related to parameters such as
stress on bars and the powers that are transferred lines.
One of the most used tools in the analysis of electrical
networks is the load flow, and needs to be robust and
meets all system features. This work is made the design
and verification of two methods for calculating the load

flow in electric distribution systems considering radial
distribution networks. The feeder used as a basis of the
construction and comparison of algorithms has been
previously modeled using ATP (Alternative Transients
Program) software through the GUI ATPDraw software.
The exposed methods are part of the category forward
and reverse scan.

KEY‐WORDS: Distribution System, Power Flow, Power Sum, Current Sum

DELINEAMENTO E AFERIÇÃO DOS ALGORITMOS DE FLUXO DE CARGA POR MEIO DOS
MÉTODOS DE SOMA DE POTÊNCIA E SOMA DE CORRENTES

INTRODUÇÃO
Os grandes sistemas de energia possuem o objetivo de distribuir energia elétrica para
todos os usuários, independentemente do porte de consumo, assim que solicitados e com
qualidade adequada. Ou seja, a estrutura energética acumula as funções de três grandes blocos:
 Geração: conversão de energias da natureza em energia elétrica.
 Transmissão: transportar energia por meio de corrente alternada através de linhas de
transmissão de alta potência.
 Distribuição: fornecimento a todos os pontos e canais solicitados após a produção.
Ultimamente, as deliberações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) têm requisitado
um controle ainda maior na qualidade do produto a ser transmitido e distribuído para a
população, no caso a energia elétrica. Mas essa busca efetiva pela eficiência se tornou
extremamente complexa diante do aumento da demanda e do crescimento da quantidade de
interligações dos sistemas elétricos de potência. Como a agência reguladora de distribuição
elétrica instaura margens de flutuação de tensão extremamente ajustadas e ainda estabelece
formas de ressarcimento ao consumidor pelo fornecimento inadequado da energia elétrica, as
ligações devem possuir um estudo prévio de suas expansões, caso contrário, podem acarretar
grandes perdas físicas e consequentemente financeiras.
Os estudos de fluxo de potência de um sistema de distribuição ou transmissão permitem obter as
condições de operação em regime permanente. O cálculo mais fundamental relacionado à
análise do sistema é a determinação circunstancial em todas as barras do alimentador, que é
tipicamente radial (Figura 1), com um só caminho para o fluxo de potência, fazendo as
verificações das potências ativas e reativas. Essa operação recebe o nome de fluxo de carga.

Figura 1 ‐ Configuração de uma rede radial de distribuição

O fluxo é uma ferramenta computacional que resolve de forma iterativa as equações não lineares
da rede elétrica, como será mostrado posteriormente. Em sistemas de distribuição usa‐se a
modelagem trifásica para cálculo do fluxo de carga, pois o sistema de distribuição é
essencialmente desequilibrado. Os resultados desse tipo de simulação são amplamente utilizados
durante os estágios de projeto, planejamento e operação dos sistemas de potência. De forma
geral, deseja‐se determinar as gerações de potência aparente em cada trecho (Figura 2), de tal
forma que a demanda seja suprida, o perfil de tensão esteja dentro de limites pré‐discriminados,
e que as linhas de transmissão assim como os equipamentos atuem sem sobrecarga.

Figura 2 ‐ Diagrama unifilar do alimentador
A maioria dos alimentadores, normalmente possuem chaves de interligação em aberto, com o
propósito de realizar transferências de carga, caso ocorra problemas emergenciais no
carregamento da distribuição. Três importantes características são observadas: os alimentadores
urbanos, geralmente, não apresentam problemas durante o processo de simulação, devido à
utilização de cabos com seção transversal maior, comprimento reduzido e carregamento
relativamente elevado. Alguns alimentadores rurais e interurbanos (alimentadores que atendem
a várias cidades e/ou outras aglomerações populacionais) apresentam problemas durante o
processo de simulação, devido à utilização de cabos com uma seção transversal menor,
comprimento demasiadamente elevado e carregamento relativamente baixo.
MÉTODOS
A metodologia do fluxo objetiva encontrar o estado e as condições operacionais da rede,
mas como os sistemas elétricos de potência passaram por uma vasta ampliação, os métodos de
cálculo tiveram que evoluir e o fizeram seguindo os avanços técnicos na capacidade de
processamento dos computadores digitais o que permite a difusão de algoritmos para a
resolução de problemas complexos, como o fluxo de carga, além da possibilidade de testar a
eficiência e a convergência dos algoritmos.
Os sistemas formalizados de cálculo de fluxo de potência em redes de transmissão, como por
exemplo, os métodos de Newton‐Raphson, Gauss‐Seidel, Desacoplado Rápido, entre outros, não

demonstram performance adequada no caso de redes de distribuição radiais e de grande
ramificação. A baixa relação entre reatância e resistência dos alimentadores é um dos fatores
particulares que contribui para a queda de desempenho. Outros pontos são trechos com
impedâncias relativamente baixas associados a extensão com valor de impedância relativamente
alto. Essas características podem afetar a convergência dos métodos de solução exigindo grande
número de iterações ou, até mesmo, causando divergência do processo iterativo. Além disso, o
esforço computacional associado a esses métodos (fatoração de matrizes, solução de sistemas de
equações, etc.) é desnecessariamente alto no caso de redes de distribuição radiais. Por esses
motivos resolvemos modelar e desenvolver sistemas para uso dos métodos de soma de tensão e
soma de correntes, que apresentam uma eficiência maior se comparados aos citandos
anteriormente. Logo estão enquadrados em um dos grandes grupos de análise computacional,
intitulados métodos de varredura direta e inversa (forward/backward).

MÉTODO DA SOMA DE POTÊNCIA
O MSP (método da soma de potência) é um método iterativo bastante utilizado para
cálculo do fluxo de carga e perdas de potência em redes radiais de distribuição, constituído de
uma sistemática com dois processos de varredura: o inverso, que consiste no acúmulo de carga e
somatório das perdas partindo‐se dos nós extremos em direção à barra fonte e usando‐se
estimativas do estado das tensões nodais, e o caminho direto, que consiste na correção das
mesmas, a partir da tensão e ângulo especificados para o nó raiz, em direção aos nós terminais,
calculando essas tensões e redução de potência por meio das equações (1,2 e 3), baseadas no
circuito equivalente de alimentação (Figura 3).

Figura 3 ‐ Ramo do Sistema Radial

equação (1)
Sendo,
s

nó fonte;

r

nó à jusante;
módulo da tensão do nó fonte;
módulo da tensão do à jusante;

P, Q

cargas ativa e reativa;

R, X

resistência e reatância do ramo;

As perdas de potência ativa e reativa são calculadas da seguinte maneira:
equação (2)
equação (3)
Sendo,
perdas ativas do ramo;
perdas reativas do ramo;
Este processo de cálculo toma as barras duas a duas e necessita do conhecimento das injeções
líquidas de potências ativa e reativa de cada barra, motivo pelo qual o MSP considera todos os
nós como barras de carga (tipo PQ), com exceção da barra inicial (subestação), que fornece as
referências de tensão e ângulo.
Os dados de entrada do fluxo de potência são basicamente divididos em três grupos: dados
gerais do sistema, dados de linha e dados de barra. Os dados gerais do sistema compreendem
informações como nome da subestação, nome do alimentador, tensão da subestação, potência
base e tolerâncias. Com relação aos dados de linha é fornecida a distância corresponde a cada
trecho, a topologia da rede (barra‐origem e barra‐fim de cada trecho), seção transversal e tipo do
condutor correspondente a cada segmento (distância entre duas barras) e a capacidade de
condução dos condutores. Já os dados de barra se referem ao número da barra, nome da barra,
tensão inicial, potência aparente da carga e demanda máxima dos consumidores. A Tabela 1
mostra os dados originais do alimentador que foi utilizado como base para construção e
verificação inicial do algoritmo.

Tabela 1 ‐ Dados do alimentador teste (14 barras)
De

Para

R (Ω/Km)

X (/Km)

Comp. (Km)

P (KW)

Q (KVAr)

1

2

0.1904

0.3766

0.278

99.840

29.120

2

9

1.5325

0.4705

0.072

134.400

39.200

9

10

0.3687

0.4574

0.044

48.000

14.000

2

6

0.4930

0.2511

0.300

90.000

40.000

6

7

0.8190

0.7070

0.250

112.400

35.000

6

8

0.1872

0.6188

0.150

45.000

30.000

2

3

0.7114

0.2351

0.230

120.000

80.000

3

4

0.3811

0.1941

0.200

60.000

20.000

4

14

0.5821

0.2710

0.135

28.000

13.000

4

5

0.4831

0.2410

0.145

128.000

50.000

4

15

0.8310

0.4100

0.175

200.000

80.000

3

11

0.3831

0.1240

0.235

96.000

25.000

11

12

0.3687

0.4574

0.044

48.000

14.000

12

13

0.4930

0.2511

0.300

90.000

40.000
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MÉTODO DA SOMA DE CORRENTES
A metodologia da soma das correntes utiliza um mecanismo que consiste em somar as
correntes em cada nó, percorrendo o sistema de forma inversa . O mesmo começa regulando o
valor das tensões em todas as barras da rede de distribuição, partindo do princípio de que todas
são iguais à tensão da subestação inicialmente para efeito de cálculo. As correntes de carga em
cada barra são obtidas por meio da equação (4) após a fixação dessas tensões.
equação (4)
Onde,

corrente requisitada pela carga da barra L
potência da carga da barra L
módulo da tensão na barra L
Usando a figura 4 podemos observar o cálculo das correntes das linhas por meio de fasores.

Figura 4 ‐ Sistema radial com duas seções

equação (5)
A partir desse momento as tensões são obtidas através do caminho direto, ou seja,
partindo‐se da barra inicial em direção à barra final e a convergência é adquirida por meio da
seguinte condição, onde ε é a tolerância dada para a tensão.
equação (6)
Neste método a solução dada estabelece não só o módulo, mas também o defasamento
de cada tensão. Geralmente se toma como referência a tensão na subestação com defasamento
nulo. A partir deste momento se inicia o processo interativo com o backward sweep, descrito
como a somatória das correntes em cada ramo partindo das últimas barras em direção a barra da
subestação. Após ter o conhecimento das correntes em cada ramo, o algoritmo parte para o
cálculo das tensões, subtraindo da tensão da barra L a expressão de multiplicação da impedância
do trecho [(L‐1)*L] com a corrente no mesmo trecho, para encontrar a tensão na barra (L‐1). Esse
processo irá se repetir até que um critério de parada estabelecido seja alvejado. No caso em
questão o nosso referencial para parada fica estabelecido pela diferença de tensões sucessivas
como citado na equação (6).

DISCUSSÃO
Os dois métodos delineados e aferidos nesse artigo tem o objetivo de determinar e
apresentar o estado operativo do sistema elétrico, já que o fluxo de potência é utilizado tanto no
planejamento como na operação de redes elétricas. Portanto necessita‐se de um mínimo de
precisão e essa exatidão é obtida por meio de equações requeridas da imposição da conservação
das potências ativas e reativas em cada nó, empregando‐se ainda a Lei de Kirchhoff das
correntes aos nós do sistema. Tanto o método de soma de potência quanto o método de soma
de correntes possuem duas etapas, que são a análise à montante e em seguida à jusante. No
processo à montante é suposto um perfil de tensão, as quais se calculam as correntes ou as
tensões nodais. Enquanto no processo à jusante são obtidos valores atualizados de tensões
fazendo uso do cálculo anterior até que a convergência seja averiguada por meio da tensão ou da
potência especificada.
Tabela 2 ‐ Resultados para o fluxo de carga para o alimentador com 14 barras
Barra

Tensão (KV)

I Trecho (A)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

13.800
13.790
13.777
13.775
13.774
13.787
13.785
13.787
13.788
13.788
13.774
13.772
13.771
13.774
13.772

0
84.675
73.784
32.287
09.93
19.445
7.831
3.031
13.774
2.984
31.301
23.867
10.652
2.242
15.591
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Para efeito de discussão podemos afirmar por meio da observação e construção dos
resultados obtidos que o método da soma de potências para cálculo do fluxo de carga apresenta
um erro menor e consegue atingir a tolerância estipula de forma mais rápida devido à baixa
dependência do método, pois o mesmo subordina‐se apenas as perdas do sistema. Contudo, o
método de soma de correntes vem sendo testado de forma ampla em vários cenários de carga

em outras pesquisas sem apresentar problemas de convergência. A diferença encontra‐se na
velocidade de concentração, mas quanto à segurança em torno da tolerância é indiscutível o fato
da eficiência dos dois métodos.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma proposta de desenvolvimento
de uma metodologia para identificação das correntes de
inrush e de falta interna em transformadores de
potência, baseada no método dos Mapas Auto‐
organizáveis de Kohonen (Self‐Organizing Maps – SOM).
A escolha dessa técnica se dá pela sua elevada
capacidade de seleção e classificação de padrões e pelo
fato das correntes de inrush possuírem características

específicas. Espera‐se ao final do projeto o
desenvolvimento de uma metodologia que apresente
precisão e rapidez na identificação, além de ser imune
aos conteúdos espúrios na corrente diferencial. O
trabalho faz parte de um projeto de pesquisa do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), do
CNPq.

PALAVRAS‐CHAVE: Proteção diferencial, corrente de inrush, transformadores de potência, Redes de Kohonen.

A PROPOSAL OF METODOLOGY BASED ON KOHONEN’S NEURAL NETWORK FOR
IDENTIFICATION OF INRUSH CURRENT IN THE POWER TRANSFORMERS DIFFERENTIAL
PROTECTION
ABSTRACT
This paper put forward a development propose
of methodology for inrush current and internal fault
current in power transformers identification, based in
Self‐organizing Maps (SOM) method. The choice this
technique is by their high capacity of standards selection
and classification and by fact of the inrush currents has
specific characteristics. In the final project is waited the

conclusion of methodology that has precision and speed
identification, besides being immune to spurious
content in the differential current. The document makes
part of a search project of the Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação (PIBITI), of the CNPq.

KEY‐WORDS: Differential protection, inrush current, power transformers, Kohonen’s Network.

UMA PROPOSTA DE METODOLOGIA BASEADA EM REDE DE KOHONEN PARA IDENTIFICAÇÃO DE
CORRENTES DE INRUSH NA PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA
1 INTRODUÇÃO
A principal dificuldade encontrada no desempenho de sistemas de proteção diferencial na
proteção de transformadores de potência é a implementação de uma metodologia que faça a
correta distinção entre as correntes de curto‐circuito interno e as correntes de magnetização
(inrush) (ALENCAR e BEZERRA, 2014). Tradicionalmente, os relés diferenciais executam o
chamado método da restrição por harmônicos, que, como o próprio nome diz, tem o intuito de
bloquear a operação do dispositivo de proteção a partir da análise de conteúdo harmônico da
corrente diferencial. No entanto, esse método pode não responder corretamente para algumas
das configurações da rede elétrica, pois pode acontecer de determinadas correntes de inrush
apresentarem baixas concentrações de harmônicos e de algumas correntes de curto‐circuito
possuir percentual significativo dessas componentes, fato comprovado por autores tais como
(LIU et al, 1992).
Em face ao problema apresentado, alguns pesquisadores desenvolveram métodos na
tentativa de contorná‐lo. Algumas das propostas foram levantadas por (ALENCAR e BEZERRA,
2013, a), metodologias baseadas em Transformada Wavelet, Redes Neurais Artificiais, Lógica
Difusa, entre outras alternativas. Os autores também propõem algumas metodologias, que são
baseadas nos Mapas Auto‐organizáveis de Kohonen e no Gradiente da corrente diferencial. O
diferencial dessas técnicas está no fato delas não dependerem das componentes harmônicas da
corrente diferencial para detecção das correntes de inrush e de faltas internas em
transformadores de potência. Elas também levam em conta o tempo para retirada de operação
do equipamento, em caso de curto‐circuito, característica fundamental para minimização do
tempo de exposição do transformador à corrente do distúrbio.
Sob a perspectiva acima apresentada, este artigo irá versar sobre a proposta de
desenvolvimento de uma nova metodologia para identificação das correntes de inrush e
correntes de falta interna em transformadores de potência, sem a necessidade de analisar o
conteúdo harmônico presente no sinal da corrente diferencial, utilizando como método a Rede
Neural de Kohonen, devido sua capacidade de assimilar padrões e de identificar o padrão de um
novo caso a partir de sua aprendizagem.
Para a implementação da metodologia será utilizado o Software de Simulação de
Transitórios Eletromagnéticos ATPDraw e a plataforma Matlab. Um sistema teste foi
desenvolvido e será simulado exaustivamente para fornecer os dados necessários ao
treinamento da Rede de Kohonen (processo de aprendizagem). Este sistema teste permite a
execução da energização do transformador de potência, curto‐circuito interno e também a
energização paralela de transformadores, operação que origina a sympathetic inrush current.
2 PROTEÇÃO DIFERENCIAL
A filosofia do sistema de proteção diferencial resume‐se em estabelecer uma zona de
proteção restrita a um equipamento elétrico, de tal forma que seja possível relacionar as suas

correntes de entrada e saída. Essa relação entre as correntes primária e secundária do
equipamento, denominada corrente diferencial, é observada pelo relé diferencial, dispositivo
responsável por emitir o comando de abertura dos disjuntores comandados, quando têm seu
critério da corrente diferencial e suas restrições percentuais violadas. A zona de proteção do
equipamento será definida pelos transformadores de corrente localizados a sua montante e
jusante. Neste trabalho, serão abordas informações a respeito da proteção diferencial para
transformadores de potência. A Figura 1 apresenta um esquema básico desse sistema de
proteção, para um transformador de potência monofásico com dois enrolamentos.

Figura 1 – Sistema básico de proteção diferencial.
Adaptado de (ALENCAR e BEZERRA, 2014).
A corrente diferencial é calculada pela Equação 1 (HOROWITZ e PHADKE, 2008).
I D  I2 p  I2s

equação (1)

Existem dois tipos de proteção diferencial, sendo estas do tipo percentual e não
percentual. Este trabalho baseia‐se na aplicação do primeiro tipo, cuja configuração é mostrada
na Figura 1.
A ativação do relé diferencial percentual está sujeita a satisfação de alguns critérios e
restrições, de maneira que não basta ID na bobina de operação ser um valor não nulo (o que na
prática significa ultrapassar um valor pré‐ajustado). O estado de potencial ativação do relé
também necessita que a corrente diferencial seja superior a um determinado percentual de uma
corrente de restrição IR (HOROWITZ e PHADKE, 2008), como mostra a Equação 2.

I D  K .I R

equação (2)

Onde K é a característica diferencial percentual do relé, cujos valores típicos variam numa
faixa que vai de 15 % a 40 %.

A corrente de restrição IR está relacionada a uma corrente média que circula pelo circuito
da proteção diferencial, assim definida em virtude da possibilidade de ocorrência de
desbalanceamentos de corrente por acoplamento imperfeito dos transformadores de corrente
e/ou devido à necessidade de ajuste do tap do transformador de potência (ALENCAR e BEZERRA,
2013, a). A Equação 3 mostra como calcular a corrente IR (HOROWITZ e PHADKE, 2008).
I R  (I2 p  I2s ) / 2

equação (3)

Em termos gerais, as correntes ID e IR produzem um torque nas respectivas bobinas de
operação e restrição. Para que ocorra a ativação do relé será preciso que o torque de operação
vença o torque de restrição, caso contrário, a sua operação será bloqueada.
O bloqueio da operação do relé diferencial deve acontecer para casos de operação normal
do sistema elétrico ou de falta externa à zona de proteção. A princípio, para as demais situações
deve acontecer a ativação do dispositivo de proteção, entretanto, parte delas diz respeito aos
casos que não correspondem à falta elétrica, mas são capazes de produzir correntes diferenciais
cujos valores levam à operação indesejada do relé.
Tendo em vista as correntes diferenciais provenientes de situações que não representam
falta dentro da zona de proteção dos transformadores de potência, então estas devem ser
identificadas para que a operação do relé seja bloqueada.
3 REDES NEURAIS DE KOHONEN
O uso de métodos computacionais como ferramenta de automação de processos tem
adquirido bastante popularidade nas últimas décadas. Um dos métodos largamente utilizado é
conhecido como Rede Neural Artificial (RNA), cuja estrutura é composta por sistemas
matemáticos baseado em unidades de processamento denominados “neurônios”. O presente
artigo irá versar sobre as características das Redes Neurais de Kohonen, também conhecida como
Mapas Auto‐organizáveis (Self‐Organizing Maps – SOM), técnica escolhida para identificação das
correntes de inrush. A Figura 2 demonstra um modelo da rede.

Figura 2 – Exemplo de RNA de Kohonen.
Adaptado de (ALENCAR e BEZERRA, 2013a).

Os Mapas Auto‐organizáveis de Kohonen são modelos neurocomputacionais
desenvolvidos pelo professor Teuvo Kohonen no início dos anos 90 (KOHONEN, 1990). São
métodos computacionais de simples estruturas, mas com elevada capacidade de
reconhecimento, seleção e classificação de padrões (ALENCAR e BEZERRA, 2014). É uma técnica
que funciona muito bem quando se deseja reconhecer e classificar padrões em grupos cujos
dados apresentam algum tipo de relação.
As Redes de Kohonen apresentam em sua camada de saída uma estrutura de neurônios,
dispostos normalmente de modo bidimensional, formando uma superfície. Seus padrões de
entrada são mapeados (alocados) através da identificação dos neurônios da camada de saída
mais ativados (estimulados) por estes dados.
O desempenho da Rede de Kohonen permite em um dado momento que ela consiga
estabelecer relações entre os padrões de entrada alimentados, desenvolvendo nela a habilidade
de identificar características próprias desses estímulos e de agrupá‐los em clusters similares na
superfície de saída. A cada novo estímulo apresentado à rede, esta decidirá se o agrupará em um
cluster já existente ou se formará um novo mapa topológico da rede neural (ALENCAR, 2013).
A rotina dos Mapas Auto‐organizáveis de Kohonen é basicamente composta por três
processos, denominados Competitivo, Cooperativo e Adaptativo .
De acordo com (ALENCAR, 2013), o processo competitivo consiste na disputa entre os
neurônios da camada de saída da rede neural para verificação do neurônio mais ativado. Ele tem
como base o valor fornecido por uma função discriminante e é executado para cada estímulo de
entrada da rede neural. Este artigo utilizará a medida da Mínima Distância Euclidiana como
função discriminante para o processo competitivo, dada pela Equação 4.
m 1

d i   ( xi (t )  wij (t )) 2
i 0

equação (4)

Onde m é o número de neurônios na camada de entrada, Xi(t) é o estímulo de entrada da
rede no tempo t e wij(t) é o vetor de pesos do neurônio j no tempo t.
Seguido ao processo competitivo, o processo cooperativo destina‐se a verificar quais são
os neurônios vizinhos àquele vencedor. Uma função de vizinhança é aplicada em tal
procedimento. Para o presente trabalho será adotada como função de vizinhança a função
Gaussiana, tipicamente utilizada no algoritmo de mapeamento auto‐organizável. A Equação 5
apresenta tal função.
 d i2, j 

h j , i  exp 
2 
2




equação (5)

Onde σ é a largura efetiva da função de vizinhança.
Por fim, o algoritmo do mapeamento auto‐organizável irá executar o processo adaptativo,
cujo papel é ajustar os pesos do neurônio vencedor (neurônio mais ativado ‐ winner) e de seus
vizinhos. A relação que será usada neste trabalho é fornecida pela Equação 6.

wij (t  1)  wij (t )   (t , j , i ).( xi (t )  wij (t ))

equação (6)

Onde η(t,j,i) é o parâmetro que representa a taxa de aprendizagem da rede neural.
A Equação 6 tem o efeito de aproximar o vetor de pesos wij do neurônio vencedor, na
direção do vetor de entrada da rede neural.
A alimentação iterativa dos dados de treinamento à rede neural faz com que os vetores
de pesos dos neurônios vencedor e vizinho sigam a distribuição de entrada, devido à atualização
da função de vizinhança (ALENCAR, 2013).
4 SISTEMA ELÉTRICO TESTE
Para condicionamento da Rede Neural à detecção das correntes de inrush e corrente de
falta interna no transformador de potência, é necessária a execução do processo de treinamento,
que consiste em alimentar o algoritmo inteligente com padrões que caracterizam as situações de
contingência possíveis em um transformador de potência. Os padrões são gerados a partir da
simulação de um sistema teste, cujas características são mostradas na Figura 2.

Figura 3 – Sistema teste para criar padrões de contingências.
Adaptado de (ALENCAR, 2013)
5 METODOLOGIA PROPOSTA
5.1 Etapa de reconhecimento da forma de onda
As características próprias da corrente de inrush e da corrente de curto‐circuito interno
do transformador de potência aliada à capacidade de reconhecimento de padrões da Rede de
Kohonen possibilita a execução de uma restrição inteligente da operação da proteção diferencial
de transformadores de potência. Contudo, é muito importante que se faça a adequada extração
e representação matemática das particularidades inerentes a cada um dos sinais dessas
contingências, para que se forneçam dados seguros e confiáveis ao método computacional. Isso
significa lançar mão de conceitos matemáticos para geração de parâmetros representativos dos
sinais das correntes de inrush e de curto‐circuito interno que possam ser interpretados pela rede
neural. Nesse trabalho serão aderidos os conceitos do vetor gradiente.
O conceito do vetor gradiente aplicado à corrente diferencial é fornecido pela Equação 7
(ALENCAR e BEZERRA, 2013, b).

I D 

I D 
i
t

[A/s]

equação (7)


Onde i é o vetor unitário na direção do eixo dos tempos e I D

t

é a derivada de primeira

ordem da corrente diferencial em relação ao tempo t.
O cálculo do vetor gradiente fornece um vetor tangente à curva da corrente diferencial
em qualquer ponto de sua extensão. Considerando um ponto em análise pode‐se extrair um

ângulo formado pelo vetor gradiente e um vetor unitário i , calculado pela seguinte equação:
 I D 

 t 

 i  tan 1 

[rad]

equação (8)

Como o cálculo do vetor gradiente da corrente diferencial será realizado
computacionalmente, então será utiliza um método de diferenciação numérica.
Os aspectos discriminantes do gradiente da corrente diferencial calculados através das
Equações 7 e 8 são analisados ponto a ponto em uma janela de dados da corrente diferencial,
construída a partir de um ciclo de informação dessa corrente e da divisão desta em quatro
quartos de ciclo, conforme a Figura 3.

Figura 4 – Comportamento do Vetor Gradiente quando ocorre (a) Curto‐circuito e (b) Inrush.
Adaptado de (ALENCAR e BEZERRA, 2014).

Realizando‐se a análise do comportamento do gradiente da corrente diferencial,
representado pelo seu ângulo característico, que é calculado em cada ponto da janela de dados
da referida corrente, pode‐se extrair as seguintes conclusões (ALENCAR e BEZERRA, 2014):
 Se a corrente diferencial é relacionada a uma corrente de curto‐circuito dentro da zona de
proteção do transformador de potência, mostrada na Figura 3a, o valor absoluto do ângulo de
seu vetor gradiente varia muito pouco ao longo do tempo, ficando aproximadamente

perpendicular ao vetor unitário i .
 Se a corrente diferencial corresponde a uma corrente de magnetização, como mostra a Figura
3b, então a situação acima não será verificada, pois a característica peculiar da forma de onda
da corrente de inrush, isto é, os semiciclos ausentes da forma de onda, acabam por promover
um valor absoluto reduzido para ângulo do vetor gradiente, muitas vezes próximo de zero.
A partir da conclusão anterior é possível definir um índice que permita quantificar a média
dos deslocamentos angulares do gradiente da corrente diferencial, para cada ponto da janela que
varre a corrente em questão. A leitura do índice deve ser realizada para as três fases do relé
diferencial e o ângulo de referência para aferir os desvios do vetor gradiente tem que ser de 90°.
Esse índice será dado pela Equação 9 (ALENCAR e BEZERRA, 2014).
NS




j 1

j

 90

NS

equação (8)

Onde NS é o número de amostras da janela de dados e  j é o ângulo do gradiente da
corrente diferencial para cada ponto j .
Após o cálculo do índice de deslocamento angular apresentado na Equação 8 compõe‐se
um vetor de treinamento que será utilizado como padrão de entrada da Rede Neural de
Kohonen.
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A dimensão do vetor de treinamento  T é quem define uma das características do método
computacional de Kohonen, isto é, o número de neurônios na camada de entrada da rede neural,
que nesse caso é de 12 neurônios.
Determinada uma forma de realizar o reconhecimento da forma de onda da corrente
diferencial e a representação desta informação para rede neural, agora é preciso realizar o ajuste
de algumas características do método computacional e seu treinamento, através de diversos
padrões que correspondam aos mais diversos casos de contingências em transformadores de
potência, a fim de prepará‐lo para a detecção de novas situações de contingências.

5.2 Etapa de ajuste e treinamento da rede neural
Além do aspecto quantidade de neurônios na camada de entrada, é necessário definir
para a Rede Neural de Kohonen a topologia e a dimensão da sua camada de saída, que irá
compor o grid de mapeamento do método.
Com relação ao treinamento do algoritmo neural, por intermédio do ambiente para
simulação de transitórios eletromecânicos EMTP/ATP, do sistema teste apresentado na seção 4 e
da plataforma Matlab será gerado um conjunto de padrões de treinamento que incluirão
situações operativas de energização do transformador (energização sem e sob falta e energização
solidária) e de faltas internas (monofásicas, bifásicas e trifásicas, em qualquer ponto da zona de
proteção do esquema de proteção diferencial, limitada pelos seus transformadores de corrente).
Quanto mais padrões forem utilizados no processo de treinamento da rede neural melhor é o seu
desempenho, pois maior será o aprendizado. Os padrões de treinamento serão mapeados na
superfície bidimensional da rede de Kohonen, cuja forma é mostrada na Figura 4.

Figura 5 – Camada de saída da RNA de Kohonen.
Adaptado de (ALENCAR e BEZERRA, 2013).
A Figura 4 mostra dois clusters com características distintas, sendo uma das regiões a de
bloqueio de operação (situação de corrente de inrush) e a outra a de disparo (pick up) do relé
(situação de falta interna no transformador de potência). O algoritmo inteligente irá monitorar a
corrente diferencial do transformador, mantendo a ativação dos neurônios ligados à região de
bloqueio de operação, enquanto não for detectada situação de falta interna. Se pelo menos um
neurônio da região de disparo do relé for ativado, então a rotina entenderá que um curto‐
circuito interno no equipamento protegido estará acontecendo, emitindo imediatamente o sinal
de comando de abertura do disjuntor comandado. Este método é conhecido como Kohonen ‐ 
(ALENCAR e BEZERRA, 2014).
6 RESULTADOS ESPERADOS E CONCLUSÃO
O presente trabalho realizou uma abordagem a respeito da proposta de desenvolvimento
de uma metodologia para identificação de correntes de inrush na proteção diferencial de
transformadores de potência, baseada no método dos Mapas Auto‐organizáveis de Kohonen.
Este projeto faz parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação (PIBITI), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).

A Rede Neural de Kohonen será treinada com padrões compostos por índices que medem
o comportamento angular do vetor gradiente da corrente diferencial analisada. O algoritmo foi
construído na plataforma de desenvolvimento Matlab e os padrões de entrada utilizados em seu
treinamento foram obtidos a partir de diversas simulações executadas no software EMTP/ATP.
Espera‐se ao final do projeto de pesquisa a conclusão de uma metodologia que seja
imune aos ruídos da corrente diferencial, capaz de identificar as correntes de inrush e de falta
interna em transformadores de potência e, no caso da ocorrência da segunda corrente, de atuar
com tempo médio inferior ao das metodologias comerciais e até então propostas na literatura.
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RESUMO
O monitoramento dos sistemas elétricos de potência
tem tido cada vez mais importância visto que os
sistemas de energia tendem a operar em níveis cada vez
mais próximos do limiar de estabilidade. Neste contexto
estão as PMUs (Phasor Measurement Units),
equipamentos que medem em tempo real fasores de
tensão e corrente de forma sincronizada, utilizando para
isso sistemas de GPS (Global Positioning System).
Sabendo que a utilização de PMUs tem se tornado cada
vez mais comum em sistemas de energia, é necessário
que sua instalação na rede elétrica seja feita de maneira
ótima, ou seja, com o número mínimo de unidades

estrategicamente localizadas, sem que se perca a
observabilidade do sistema, visando, desta forma,
reduzir os gastos de aquisição e manutenção do
equipamento. Assim, este trabalho tem como proposta
realizar a alocação ótima de PMUs visando o
monitoramento da estabilidade de tensão do sistema
em tempo real. Para isto utiliza‐se o método de busca
exaustiva juntamente com o modelo auto‐regressivo
não‐linear com entradas exógenas (NLARX). A
metodologia proposta é aplicada ao sistema IEEE 14
barras e os resultados são promissores.

PALAVRAS‐CHAVE: Estabilidade de tensão, Medição sincronizada de fasores, NLARX, Busca exaustiva.

PMUS ALLOCATION METHODS WITH AUTO REGRESSIVE NONLINEAR AND SEARCH EXHAUSTIVE

ABSTRACT
Electric power system monitoring has gaining increasing
attention since power systems have been operated
close to stability limits. In this context, PMUs (Phasor
Measurement Units) are equipments largely used which
measures voltage and current phasors in real‐time using
GPS system (Global Positioning System). Then, it is
important to perform the optimal allocation of the
PMUs in the system, using the minimum number of

equipments and guarantee system observability. Then,
this paper proposes the optimal allocation of PMUs in
the network in order to perform real‐time voltage
stability monitoring. The proposed method uses
exhaustive search and non‐linear auto‐regressive model
with exogenous inputs (NLARX), and the IEEE 14 bus
system is used.

KEY‐WORDS: Voltage stability, Synchronized Phasor Measurement, NLARX, Exhaustive search.

ALOCAÇÃO DE PMUS COM MÉTODOS AUTO REGRESSIVOS NÃO LINEARES E BUSCA EXAUSTIVA
INTRODUÇÃO
Os sistemas de potência têm operado cada vez mais próximo de seus limites devido a
restrições econômicas e ambientais para adequada expansão do sistema, além do constante
crescimento da demanda. Assim, torna‐se fundamental desenvolver atividades de supervisão e
controle dos sistemas de potência para manter sua operação segura e confiável.
Neste contexto surgem os Sistemas de Medição Fasorial Sincronizada (SPMS ‐
Synchronized Phasor Measurement Systems), constituídos por unidades de medição fasorial
(PMUs ‐ Phasor Measurement Units) localizados em pontos estratégicos do sistema e
concentradores de dados. Os PMUs são equipamentos capazes de medir fasores de tensão e
corrente de forma sincronizada por um sinal obtido do sistema de GPS (Global Positioning
System) utilizado pelos satélites. Já os concentradores de dados agrupam, tratam e
disponibilizam tais grandezas. Esta tecnologia permite realizar a medição de grandezas fasoriais
em locais distantes geograficamente, a uma taxa de até 60 medidas por segundo, podendo ser
utilizadas para o monitoramento em tempo real do sistema. Pode‐se citar como aplicações o
monitoramento do carregamento das linhas de transmissão, o monitoramento de oscilações
eletromecânicas e o monitoramento da estabilidade de tensão, sendo este último o foco deste
trabalho [9].
A estabilidade de tensão é a capacidade do sistema de manter a tensão em todas as
barras da rede em um nível aceitável mesmo após a ocorrência de uma perturbação. Este
problema caracteriza‐se pela operação do sistema de forma estressada, com pouco suporte de
potência reativa. O decaimento das tensões na rede pode durar de poucos segundos a vários
minutos, podendo ocorrer o colapso de tensão.
A alocação de PMUs em todas as barras do sistema seria a condição ideal para a
determinação do seu real estado de operação. No entanto, o alto custo destes equipamentos
inviabiliza esta situação. Neste sentido, diversos métodos têm sido propostos para a alocação
ótima de PMUs no sistema, visando assegurar o adequado monitoramento do sistema utilizando
um número mínimo de PMUs [5,8].
Neste contexto, este trabalho tem como objetivo realizar a alocação ótima de PMUs
visando o monitoramento da estabilidade de tensão do sistema em tempo real. Para isto utiliza‐
se o método de busca exaustiva juntamente com modelo auto‐regressivo não‐linear com
entradas exógenas (NLARX). A metodologia proposta é aplicada ao sistema IEEE 14 barras.
Monitoramento baseado em medição fasorial sincronizada
PMUs são dispositivos dos sistemas de potência capazes de medir em tempo real os
fasores tensão e corrente. A sincronização é alcançada pelo período de amostragem da forma de
onda dos fasores tensão e corrente usando o sinal de temporização do sistema de
posicionamento global (GPS). A utilização efetiva desta tecnologia é muito útil na redução de
apagões, além de auxiliar no processo de aprender o comportamento do sistema de energia em

tempo real. Os dados obtidos pelas PMUs servem como entradas para um filtro anti‐aliasing e
são convertidos para o formato digital (já que as tensões e correntes são grandezas físicas e por
isso possuem natureza analógica) através de um esquema de osciladores perfeitamente
sincronizados com o relógio atómico do GPS, para então serem processados e visualizados pelo
operador fornecendo informações importantes sobre o estado do sistema de energia. [10]
METODOLOGIA
A solução proposta para alocação das PMUs no sistema teste consiste inicialmente, na
determinação de todas as possíveis combinações das barras aptas a receberem os equipamentos,
essa determinação foi feita com base no número de barras do sistema teste escolhido, e com
base no número mínimo de PMUs dispostas para alocação.
Para obtenção dos dados de análise foi necessário à montagem de um banco de dados
com diferentes níveis de carregamento extraídos de uma curva de carga diária, onde cada nível
foi considerado como um caso, para cada caso, efetuou‐se o fluxo de carga pelo método de
Newton, a fim de determinar o módulo e a fase das tensões nos barramentos e pelo método da
continuação, com o intuito de se obter e a margem de estabilidade de tensão (MET) do sistema.
Essas variáveis serviram como entrada e saída, respectivamente, da estrutura NLARX não linear
para que este pudesse determinar a estrutura matemática que simula o sistema e com base
nessa estrutura simular as novas saídas do regressor, ou seja, as MET estimadas, tendo
comparado as margens calculadas e estimadas, obteve‐se um erro, a combinação escolhida é
aquela que apresenta o menor erro de estimação, a formulação estrutural em diagrama de
blocos do problema pode ser observada na figura 1.

Figura 1 – Solução proposta para estimação das MET e alocação de PMUs.
Identificação de Sistemas
Identificação de sistemas trata‐se de uma área de conhecimento destinada à construção
de modelos matemáticos a partir de dados observados e por sua vez produzidos por sistemas

dinâmicos, ou seja, sistemas no qual o estado presente depende dos estados passados.
Genericamente temos duas abordagens para determinar um modelo dinâmico, se conhecemos
os fundamentos matemáticos por traz do fenômeno estudado, este é utilizado para a construção
do modelo, neste caso temos um modelamento por first‐principles modeling (Modelamento por
princípios básicos), caso contrario, se não se possui conhecimento matemático de sistema, mas
sabem‐se seus dados de medição, temos um modelamento do tipo data‐driven modeling
(Modelamento orientado por dados) é neste contesto que se encontram os sistemas de
identificação. [6] Basicamente, o modelamento dos sistemas ocorre da seguinte maneira: O
sistema é representado por entrada, saída e modelo, tanto entrada como saída foram
observados e, portanto já é conhecido, o objetivo é determinar o modelo que se trata de uma
série de equações matemáticas capazes de substituir um sistema físico, a fim de estimar as saídas
do sistema para qualquer entrada considerada (Figura 2). Com a minimização do erro do modelo,
podem‐se obter modelos cada vez mais fiéis ao sistema observado.

Figura 2 – Processo de determinação do modelo.
No caso proposto neste trabalho, a análise do melhor ajuste do modelo ao fenômeno
estudado foi feito através de curvas que comparam a precisão entre os valores obtidos por um
modelo NLARX e os valores observados.
ARX/NLARX
O modelo auto‐regressivo de entradas exógenas (ARX) é um dos mais comuns
estimadores regressivos, e apresenta a seguinte forma:
equação (1)
Onde: A(q) e B(q)=polinômios estimados pelo ARX.; U(k) e Y(k)=entrada e saída
respectivamente do modelo ARX para cada instante k; V(k)=sinal de erro, um ruído do tipo
branco gaussiano aditivo. (awgn)
Neste caso fica evidente que a estimação do modelo será dada por uma função linear, no
entanto, e estimação linear nem sempre apresenta melhores resultados para todos os
fenômenos naturais, por isso, sentiu‐se a necessidade de usar um modelo ARX não linear
(NLARX), que estima o modelo dinâmico para o sistema através de diversos tipos de funções não
lineares, para o problema proposto optou‐se por uma função do tipo sigmoide. O ARX não linear

trabalha na verdade por uma combinação de blocos lineares e não lineares, a fim de obter uma
melhor estimação. As entradas e as saídas do sistema são transformadas em regressores, e
obedecendo aos parâmetros do modelo encontrado, a predição do sinal de saída é feita com
base de uma função não linear e temporal como mostra a equação genérica abaixo.
equação (2)
Onde:
X(t)=Regressores; F(.)=Função não linear responsável por estimar o modelo. (Função sigmoidal);
Y(t)est= saída estimada pelo modelo.
Como a função escolhida para fazer a predição do modelo foi uma função não linear usou‐
se a seguinte estrutura.
∑

equação (3)

é unidade da função sigmoidal dada pela equação 4 ; d é numero de unidades não lineares que
aumentam a precisão do modelo; k , k e  k são parâmetros dos estimadores não lineares, no
qual βκ é um vetor linha de modo que βκ(x − γκ) seja um escalar.
equação (4)
O objetivo do método é determinar o conjunto de parâmetros k , k e  k que
especificam o modelo que fará a estimação. Já que se optou pelo uso de um modelo
exclusivamente não linear, então a parte linear foi arbitrada como sendo nula.
Estabilidade de tensão
Uma poderosa ferramenta para análise da estabilidade de tensão são as curvas PV,
responsáveis por determinar a margem de estabilidade de tensão (MET) de um sistema, esta
variável é a medida da distância em MW ou p.u do ponto base de operação do sistema até o
ponto de máximo carregamento (Taylor, 1994) onde ocorre o colapso de tensão, figura 3.

Figura 3 – Curva PV

O ponto de máximo carregamento (PMC) é definido como a capacidade máxima de
transferência de potência que o sistema pode atender. Para valores superiores a Pmáx, não há
convergência do fluxo de carga, nem tampouco transferência de potência. [1] Como a MET é uma
grandeza que define a estabilidade do sistema como um todo, ela é tida para o problema de
alocação, como a saída do modelo NLARX.
Banco de dados
Para a montagem do banco de dados usou‐se uma curva diária de carregamento com 24
pontos referente às horas do dia e mais o caso base, tendo como referencia o padrão de
consumo energético doméstico e comercial (Figura 5). Para cada hora do dia, temos um fator de
carregamento diferente, portanto também ocorre mudança na demanda de potência ativa e
reativa nas barras de carga, alterando, dessa forma, os níveis de tensão em todas as barras e a
MET do sistema.
Curva de carregamento do sistema IEEE 14 barras
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Figura 4 ‐ Curva de carga diária para utilizada na montagem do banco de dados.

MATERIAIS E SISTEMA TESTE
Para a simulação e análise do sistema teste IEEE 14 barras, dispõe‐se da ferramenta PSAT
(Power System Analyses Toolboxes), já para o tratamento dos dados coletados do sistema, usou‐
se a SIT (System Identification Toolboxes), ambas são caixas de ferramentas do programa
MATLAB.
Inicialmente, montou‐se no ambiente simulink do PSAT o sistema de energia elétrica IEEE
14 barras, com 14 linhas de transmissão, 4 transformadores, 10 barras de carga e 4 barras de

geração, como ilustra a figura 4. O sistema escolhido, não demostrou nenhuma violação de
tensão nos barramentos, e nem tampouco, sobrecarga de potência nas linhas, apresentando‐se,
dessa forma, dentro dos critérios de segurança para o fluxo da carga no caso base. Tendo
assegurado a integridade do sistema, iniciou‐se a montagem do banco de dados.

Figura 5 ‐ Sistema IEEE 14 barras [7]
Para a seleção dos barramentos candidatos a receber uma PMU, optou‐se por escolher
apenas as barras que são somente de carga, pois como elas não tem valores de tensão definidos
é interessante mantê‐las monitoradas. O sistema possui 9 barras que são somente de carga,
considerando que o número de PMUs disponíveis são apenas 4 [9], então temos uma
combinação de 9 tomados 4 a 4 possibilidades de barras, equação 5.
,

!
! !

çõ

equação (5)

RESULTADOS E DISCURSSÃO
O erro médio obtido para cada uma das combinações pode ser observado na figura 6,
observe que temos erros com padrão altamente aleatórios que serão percorridos
exaustivamente até a obtenção do menor erro médio para toda a população de possíveis
soluções.
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Figura 6 – Erro médio obtido para cada combinação de barras
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Figura 7 – Erro de medição para a melhor combinação
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Figura 8 – Progressão de erro do modelo para a melhor combinação

Resultado para a melhor combinação (NLARX/sigmoidnet)
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Figura 9 – Margens calculadas e estimadas para a melhor combinação
Na tabela 1 temos um ranque com os cinco melhores resultados, fica evidente que a
combinação que apresentou a melhor estimação foi a que contêm as barras 4, 5, 10 e 12, pois
apresenta o menor erro de estimação.
Tabela 1 – Ranque com as cinco melhores combinações e seus respectivos erros.
Melhores Combinações
Barras Candidatas a
Receberem uma PMU

Erro médio

04 05 10 12
09 10 12 14
09 11 12 14
09 10 11 12
09 10 11 14

3,024
3,706
4,070
4,340
4,361

Fonte – Resultados das simulações em ambiente MATLAB.

O Algoritmo criado em MATLAB para execução da tarefa da busca exaustiva demora
aproximadamente 0,21 segundos para gerar um modelo e simular uma saída, como temos 126
combinações, então o algoritmo leva 26,46 segundos para encontrar a melhor solução, ou seja, a
combinação que apresenta o menor erro médio de estimação.
Apesar de o método encontrar a melhor solução através de busca exaustiva, a resposta é
computacionalmente rápida, pois precisa entorno de 26 segundos para percorrer todas as
possíveis soluções, e eficiente em termos de desempenho do NLARX, pois 4 iterações são
suficientes para que o erro da melhor combinação seja levado à zero (Figura 8). Com o erro
tendendo a zero, as margens estimadas e calculadas apresentam uma característica de

transferência linear, como mostra a figura 9, isso significa que se as PMUs forem instaladas nos
barramentos 4, 5, 10 e 12, apenas as variáveis de estado (modulo e fase das tensões) desses
barramentos, são suficientes para a determinação da estabilidade do sistema como um todo.
CONCLUSÃO
Pelo exposto acima, fica claro que a ferramenta de identificação de sistemas proposta, se
mostrou satisfatória para o problema de alocação de PMUs em sistemas de energia elétrica,
viabilizando o monitoramento da estabilidade do sistema, do ponto de vista econômico, já que
não há necessidade de instalação dos equipamentos em todas as barras, fornecendo maior
robustez ao sistema e melhor prestação de serviço ao usuário.
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RESUMO
Neste artigo são descritas a implementação e a
caracterização experimental de uma chave de RF usando
um diodo PIN, componente amplamente utilizado em
circuitos de RF ou de micro‐ondas para realizar chaves,
atenuadores e detectores. O objetivo é, a partir da
chave de RF, explorar novas possibilidades na área dos
circuitos reconfiguráveis. Para este fim, a chave de RF
precisa ser caraterizada em toda sua faixa de frequência
de funcionamento. Inicialmente são apresentadas as

características dos diodos PIN e suas aplicações. Em
seguida é apresentado o funcionamento do diodo PIN
como chave. Na sequência é descrito o setup utilizado
na caracterização experimental, são apresentados os
resultados obtidos e discutidos os resultados.

PALAVRAS‐CHAVE: diodo PIN, chave RF, caraterização, circuito configurável.

A RF switch implementation and characterization
ABSTRACT
This document describes the implementation
and characterization of a RF switch using a PIN diode.
This component has been used to make RF switches,
attenuators, or detectors. The aim is to explore new
possibilities in the reconfigurable circuit domain. To this
end, the RF switch needs to be characterized in all its

operating frequency range. Initially, the PIN diode
characteristics and applications are presented. After, the
PIN diode as a switch is described.
Then, the
measurement setup and the obtained experimental
results are presented and discussed.

KEY‐WORDS: PIN diode, RF switch, characterization, reconfigurable circuit.

IMPLEMENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UMA CHAVE DE RF – RF SWITCH

INTRODUÇÃO
Com a atual diversidade dos serviços de telecomunicações, assim como o acesso de um
número cada vez maior de usuários a esses serviços, a eficiente utilização do espectro
eletromagnético torna‐se um desafio [CLEGG, 2014]. Considerando que a maior parte desses
serviços é acessada em unidades móveis (smartphones, tablets, notebooks, etc.), características
tais como dimensões reduzidas e baixo peso tornam‐se indispensáveis. Por outro lado, para
abranger os diversos serviços disponíveis (TV Digital, sistemas de radionavegação, telefonia sem
fio, etc.) e suas respectivas faixas de frequência e níveis de potência, se faz necessário o
desenvolvimento de equipamentos com uma densidade tecnológica cada vez maior. Neste
contexto, vem crescendo o uso de “módulos inteligentes”, onde partes de um mesmo
equipamento são ativadas ou reconfiguradas de acordo com a demanda. Um exemplo é a
crescente utilização de antenas inteligentes, que mudam as suas características de acordo com a
frequência de operação [SUNGJOON, 2005], [HABIB, 2009], [EDALATI, 2013],
[KITTIYANPUNYA,2013], figura 1.

Figura 1 – Antena com diferentes configurações em função da frequência de operação.
Para ativar ou reconfigurar os módulos em frequências mais elevadas, é fundamental o
uso de chaves de RF, RF switch. Embora esta seja uma tecnologia consolidada [WHITE, 1981],

[ELLIOTT, 1993] a implementação de uma chave em altas frequências envolve detalhes que não
são usualmente considerados, como linhas de alimentação e circuitos de polarização. Neste
trabalho é apresentada a implementação de uma chave de RF utilizando um diodo PIN, sendo
descrita a configuração utilizada e os resultados experimentais obtidos para diferentes valores da
corrente de polarização.
O DIODO PIN
O diodo PIN é principalmente utilizado como chave ou atenuador em RF ou micro‐ondas.
O diodo PIN como chave pode ser usado para comutar entre diversas bandas de frequências ou
diversos equipamentos, realizando o roteamento do sinal no caminho desejado. Mas outras
aplicações interessantes podem aproveitar das caraterísticas do diodo PIN, notadamente os
circuitos reconfiguráveis. Em baixa frequência, o diodo PIN se comporta de forma análoga a um
diodo PN. A corrente segue a lei exponencial clássica do diodo, [WHITE, 1981], [MALVINO, 1995].
Na figura 2 é apresentada a curva caraterística do diodo utilizado no experimento, o que permite
de entender a evolução da condutância em função do ponto de operação.

Figura 2 ‐ Curva caraterística do diodo mostrando a condutância para 2 pontes de operação
diferentes.
Para uma corrente de polarização baixa (ponto A), uma pequena variação de tensão ao
redor do ponto de operação implica uma variação de corrente muito baixa. Para pequenos sinais,
a condutância no ponto A é então baixa, ou seja, o diodo se comporta como uma chave aberta.
Para uma corrente de polarização elevada, uma pequena variação de tensão ao redor do ponto

de operação implica uma variação grande de corrente. Para pequenos sinais, a condutância no
ponto B é então alta, isto é, o diodo se comporta como uma chave fechada.
A vantagem do diodo PIN em relação ao diodo PN é o valor da capacitância de junção,
muito reduzido pela introdução da zona intrínseca entre as zonas N e P. Essa caraterística
permite de trabalhar em frequências muito mais altas que um diodo PN.

MEDIÇÃO E CARATERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO DIODO PIN COMO CHAVE

Um dos pontos a serem observados na implementação de uma chave de RF é o
isolamento do sinal de RF do sinal de polarização, sendo utilizado um circuito denominado bias
tee, figura 3. Para caracterizar o comportamento da chave de RF foi utilizada a configuração
apresentada na figura 4. Na figura 5 é apresentada uma fotografia do setup de medição.

Figura 3 – Equivalente esquemático do circuito de polarização, bias tee.

Figura 4 – Configuração utilizada para caracterização da chave de RF.

Figura 5 – Setup de medição utilizado, com detalhe da chave conectorizada.
Os principais instrumentos utilizados foram:
•VNA, Agilent E5071C, analisador de redes vetorial, 9 kHz – 20 GHz
•Circuito de polarização, bias tee, Agilent 11612A, 45 MHz – 26,5 GHz
•Fonte de tensão.
A chave de RF foi implementada em um substrato FR‐4,
4,4, com espessura de
1,5mm. O diodo PIN utilizado foi o BAR64_02V fabricado pela Infineon Technologies, [INFINEON],
cujas principais especificações são:
• Aplicações típicas: chaves e atenuadores.
• Faixa de frequência de operação de 1 MHz até 6 GHz.
• Baixa capacitância para frequências acima de 1 GHz (tipicamente 0,17 pF).
• Baixa resistência direta (tipicamente, 2.1 Ω @ 10 mA).
• Máxima corrente direta de 100 mA.
• Máxima tensão reversa de 150 V
Na figura 6 são apresentados os resultados para o |S11|(dB), considerando diferentes
correntes de polarização. Analogamente, na figura 7 são apresentados os resultados para o |S21|
(dB). Essas medições confirmam a evolução da condutância em relação à corrente de polarização
e mostram que o diodo PIN pode ser usado como chave até 7 GHz. Acima de 7 GHz, as

capacitâncias parasitas do encapsulamento inviabilizam o uso do diodo. No caso de um
funcionamento como chave, a corrente de polarização comutara entre 0 e 10 mA. Uma corrente
de 2 mA dá uns resultados quase equivalentes a 10mA e poderia ser utilizada se o consumo for
um dado relevante.

0 mA
0,1 mA
0,4 mA
2 mA
10 mA

.
Figura 6 – |S11| (dB) em função da frequência.

0 mA
0,1 mA
0,4 mA
2 mA
10 mA

Figura 7 – |S21| (dB) em função da frequência.

CONCLUSÕES

Neste trabalho foi descrita a implementação de uma chave de RF utilizando um diodo PIN,
incluindo o circuito de polarização. Foram apresentadas as configurações da chave e do setup de
medição utilizado na caracterização experimental. Os resultados obtidos para os parâmetros S,
|S11| e |S21|, corresponderam às expectativas, observando‐se o comportamento aberto, OFF, e
fechado, ON, da chave, sendo confirmada a faixa de frequência de utilização do diodo PIN,
especificada até 6 GHz. Um ponto a ser destacado é o limite mínimo da corrente de polarização,
2 mA, aspecto bastante interessante para aplicações onde o consumo de potência é crítico.
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RESUMO
A robótica tem sido uma das áreas de pesquisa de
grande relevância da área de Mecatrônica Industrial,
seja do ponto de vista industrial ou científico. Este
trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa
Ciências sem Fronteiras, do governo federal, nas
instalações da Universidade da Pensilvânia / EUA e visou
estudar e determinar os modelos de cinemática direta e
inversa de um robô manipulador com quatros graus de
liberdade, para permitir a simulação cinemática a partir

das coordenadas cartesianas de seu atuador, utilizando,
assim, a cinemática inversa. O trabalho objetiva
desenvolver um sistema simples em que o programador
possa definir os pontos de atuação do robô e o sistema
venha a gerar automaticamente o posicionamento de
suas diversas articulações através de um código de
controle das ações do robô, apresentando graficamente
ao programador a posição estimada do robô e seu
atuador.

PALAVRAS‐CHAVE: Cinemática inversa, Robô Manipulador, Simulador.

KINEMATICS MODELING AND SIMULATION OF A MANIPULATOR ROBOT WITH FOUR DEGREES
OF FREEDOM
ABSTRACT
The robotics area has been a research area
highly relevant for Industrial Mechatronics, either of the
point of view industrial or scientific point of view. This
work had been developed under the Science Without
Borders Program of the Brazilian Federal government, at
the premises of the University of Pennsylvania / USA and
aimed to study and determine the models of forward
and inverse kinematics of a robot manipulator with four
degrees of freedom to enable the simulation and control

programming from the Cartesian coordinates of its
actuator using thus inverse kinematics. The study aims
to develop a simple system in which the programmer
can define points of action of the robot and the system
will automatically generate the positioning of its various
joints through a control code of the robot's actions,
graphically presenting the programmer the estimated
position robot and its actuator.

KEY‐WORDS: Inverse kinematics, Manipulator Robot, Simulator program.

MODELAGEM E SIMULAÇÃO CINEMÁTICA DE UM ROBÔ MANIPULADOR DE
QUATRO GRAUS DE LIBERDADE
INTRODUÇÃO
A robótica moderna representa um grande avanço nas diversas aplicações nas quais são exigidas
condições de trabalho ou desempenho sobre‐humanas, como precisão, força e repetibilidade,
principalmente nas indústrias. O estudo de robótica se preocupa com o desejo de sintetizar
alguns aspectos da função humana através da utilização de mecanismos, sensores, atuadores e
computadores (CRAIG, 20005). As estratégias de controle utilizadas na maioria dos robôs
envolvem a coordenação de posições no espaço cartesiano por um método cinemático
direto/inverso.
Como área de pesquisa, a robótica tem se desenvolvido tanto na academia quanto em centros de
pesquisa. Entre estes existe o laboratório GRASP ‐ The General Robotics, Automation, Sensing and
Perception laboratory, da Universidade da Pensilvânia / EUA que é um importante centro de
pesquisa interdisciplinar nesta área. Neste, entre diversas pesquisas desenvolvidas, esteve em
andamento uma pesquisa que envolve um robô móvel com uma câmera estéreo Bumblebee
acoplada, cujo objetivo é utilizar as imagens adquiridas através da câmera para obter
informações do ambiente. Este robô possui acoplado a si dois robôs manipuladores, ou braço
mecânico, de mesmo modelo e com quatro graus de liberdade (Figura 1), que possuem uma
garra que irá fazer o serviço de pegar objetos específicos do ambiente de navegação, utilizando
as informações adquiridas das imagens capturadas pela câmera.

Figura 1‐ Robô Manipulador AX‐18 acoplado ao robô móvel para atuação do conjunto robótico
No projeto do robô móvel do GRASP existe a necessidade da modelagem e simulação do robô
manipulador acoplado ao mesmo, principal motivação do desenvolvimento da pesquisa deste
trabalho. O importante é determinar qual deve ser a configuração do robô para alcançar os
pontos de atuação e o alvo, bem como o controle do robô manipulador para ser utilizado em um
sistema mais completo de controle: o conjunto de robô manipulador, câmera e o robô móvel.

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa Ciências sem Fronteiras, do governo
federal, nas instalações do Laboratório GRASP da Universidade da Pensilvânia /EUA, onde sua
autora permaneceu durante seis meses com o apoio financeiro do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, utilizando equipamentos e instalações para o
desenvolvimento da pesquisa.

ABORDAGEM
Para que o robô manipulador possa alcançar os pontos de atuação e o alvo, faz‐se necessário
desenvolver de um sistema de cálculo de cinemática inversa e direta para o robô de 4DOF (do
inglês: degrees of freedom ‐ graus de liberdade). Embora um mínimo de 6DOF sejam necessários
para a orientação completa e capacidade de posição no espaço 3D, manipuladores de 4 e 5DOF
são úteis em várias aplicações industriais com volume espacial de atuação específico.
Implantar um ambiente de simulação de um robô manipulador não é uma tarefa trivial, do ponto
de vista de programação de métodos de computação gráfica, contudo é possível desenvolver um
simulador simples, utilizando o MATLAB, que seja capaz de obter o posicionamento cartesiano
(x,y,z) do órgão terminal do robô a partir das posições das juntas e vice versa, utilizando os
conceitos de cinemática direta e inversa. Se for conhecida a posição de cada uma das juntas a
partir da primeira e os comprimentos dos elos, é possível conhecer a posição do órgão terminal
(modelo cinemático direto) e inversamente, caso se conheça a posição da extremidade do robô,
pode‐se calcular qual deve ser a configuração das juntas para atingir tal posição (cinemática
inversa).
Para tanto, a estratégia adotada neste trabalho foi definir as matrizes de transformação do
sistema que define o posicionamento das articulações do robô e a partir destes apresentar uma
simulação do seu movimento. Uma vez definidas as matrizes, os cálculos das variáveis das
articulações do robô foram calculados com o ambiente computacional MATLAB, para em simular
seu movimento neste mesmo ambiente.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.
No segmento industrial, é crescente a necessidade de realizar tarefas com eficiência e exatidão.
Faz‐se, então, necessária a presença de dispositivos capazes de executá‐las sem grandes riscos. A
robótica é a área que se preocupa com o desenvolvimento de tais dispositivos, dentre os quais os
mais comuns os manipuladores robóticos (ROSÁRIO, 2005).
Alguns robôs manipuladores possuem similaridades com o corpo humano. A estrutura mecânica
do robô, que corresponde ao esqueleto no corpo humano, consiste de braço, punho e órgão
terminal. Estes componentes de um robô manipulador são constituídos de partes rígidas, os elos,
ligados entre si pelas juntas. O órgão terminal é o componente ligado à extremidade do braço

(fixo à base), isto é, ligado ao ultimo elo do manipulador, e que tem funções adicionais (por
exemplo, agarrar ou prender um objeto) (SPONG, 2006).
O problema de controle robótico pode ser dividido em duas áreas: cinemática de controle (a
coordenação dos elos da cadeia cinemática para produzir movimentos desejados do robô) e
controle dinâmico (acionando os atuadores do mecanismo para atingir posições / velocidades
desejadas). As estratégias de controle utilizadas na maioria dos robôs envolvem coordenação de
posições no espaço cartesiano por um método cinemático direto / inverso.
A cinemática trata do estudo dos movimentos dos robôs sem considerar as causas que lhes dão
origem e sua análise trata da obtenção das equações de movimentos relativos entre os vários
corpos rígidos de um manipulador (SICILIANO et al, 2009).
A Cinemática direta serve para a obtenção de uma posição (x, y, z) da garra a partir dos ângulos
das juntas do robô. Através da cinemática direta pode‐se calcular a posição e orientação do
órgão terminal em relação ao sistema de coordenadas fixo, dadas as posições de todas as
articulações. Existem vários métodos para o cálculo da cinemática direta, entre eles o método
Denavit‐Hartenberg que envolve a alocação de sistemas de coordenadas para cada ligação,
usando uma série de regras para localizar a origem do sistema e os eixos de orientação
(SICILIANO et al, 2009).
Os parâmetros de Denavit‐Hartenberg permitem obter o conjunto de equações que descreve a
cinemática de uma junta com relação à junta seguinte e vice‐versa. A posição e orientação das
coordenadas do órgão terminal p = ( , , ) são inteiramente descritas pelos quatro
parâmetros de Denavit‐Hartenberg , ,
e , sendo estes o angulo de rotação da junta θ, o
angulo de torção da junta α, o comprimento do elo a e o deslocamento da junta d. Um dado
vetor em um sistema n pode ser expresso no sistema (n−1) por meio da matriz transformação
que relaciona os dois sistemas:
= Rot (z, ) Trans(0, 0, ) Trans( , 0, 0) Rot(x , ), no
,
qual Rot(i, θ) indica uma matriz de rotação de um angulo θ ao redor do eixo i, e Trans( , , ) é
a matriz de translação de um vetor s = ( , , ) (SPONG, 2006).
Estando definidos os eixos de coordenadas para todos os elos e juntas, pode‐se formular a
relação cinemática entre os elos adjacentes através da execução de transformações que podem
ser representadas por uma matriz homogênea pura de translação ou rotação. Realizando as
multiplicações sucessivas destas quatro matrizes resulta em uma matriz de transformação
homogênea composta
, como mostra a Equação (1) e Equação (2), também conhecida como
a matriz de transformação de Denavit‐Hartemberg (Equação (2)).
,

= Rot (z,

,

cos θ
sin θ
0
0

) Trans(0, 0,
sin θ cos
cos θ cos
sin t
0

) Trans(

, 0, 0) Rot(x ,

sin θ sin
cos θ sin
cos t
0

)

Equação (1)

a cos θ
a sin θ
d
1

Equação (2)

Dado um manipulador robótico de n graus de liberdade, a descrição de posição e orientação será
dada pela matriz que relaciona o sistema da base com o sistema do órgão terminal (Equação (3)).
A=

,

,

…

,

,

Equação (3)

A cinemática inversa consiste em calcular as coordenadas das articulações do robô
correspondentes a uma dada configuração específica do efetuado (posição e orientação). O
problema cinemático inverso consiste em obter os valores das variáveis de junta do manipulador
a partir da posição e orientação (desejada) do órgão terminal (SPONG, 2006).

METODOLOGIA: DETERMINANDO A CINEMÁTICA DIRETA E INVERSA
O Fluxograma apresentado na Figura 2 indica as ações a serem desenvolvidas na metodologia
utilizada, assim como seu encadeamento lógico.

Figura 2 – Fluxograma da metodologia do trabalho

O braço robótico AX‐18 utilizado é um robô didático fabricado pela empresa CrustCrawler
Robotics. Este possui uma configuração do tipo TRR:T. Na Tabela 1 encontram‐se dados técnicos
construtivos do robô, onde podem ser encontrados os limites mecânicos de cada junta.
Tabela 1 – Especificações do braço robótico AX‐18.
ALTURA DA BASE

2,54 CM

Eixo da plataforma giratória ao Eixo 1
Eixo 1 ao Eixo 2
Eixo 2 a Eixo 3
Eixo 3 para o final da pinça (fechada)
Largura máxima do lado de fora da garra aberta
Largura máxima do braço
Cada junta tem uma faixa 300°

12,38 cm
17,46 centímetros
6,35 cm
17.46cm
13,97 cm
11,18 cm
com 1024 passos (0,29 ° / passo) (10,16 cm x 10,16 cm)

Fonte – Fonte: CrustCrawler (2011).
A análise para a estrutura do Robô Manipulador AX‐18 (Figura 1) com os respectivos eixos
afixados é dada na Figura 3. Os eixos são fixados iniciando‐se da base até o órgão terminal do
robô, que neste caso é uma garra. O robô possui quatro graus de liberdade e suas juntas são do
tipo revolução.

Figura 3 – Esquema gráfico do Robô manipulador AX‐18.
Utilizando‐se a análise da estrutura (Figura 3), e conforme o procedimento de Denavit‐
Hartenberg (DH), foram determinados os parâmetros de DH sumarizados na Tabela 2.
Tabela 2‐ Parâmetros de Denavit‐Hartenberg do Robô Manipulador AX‐18
JUNTA
1
2
3
4

ÂNGULO DE
ROTAÇÃO

DESLOCAMENTO
DE JUNTA
0
0

COMPRIMENTO
DO ELO

ÂNGULO DE
TORÇÃO

0

‐90°
0°
‐90°
0°

0
0

Calculam‐se as matrizes de transformação homogêneas parciais, obtidas mediante a substituição
dos parâmetros organizados na Tabela 2 na matriz de transformação parcial DH genérica da
Equação (02). Para cada junta tem‐se (SPONG, 2006):
cos
sin
0
0
cos
sin
0
0
cos
sin
0
0
cos
sin
0
0

0
sin
0 cos
1
0
0
0
sin
0
cos
0
0
1
0
0
sin
0
0 cos
1
0
0
0
sin
0
cos
0
0
1
0
0

0
0
1

0
0
0
1

Equação (3)
cos
sin
0
1

Equação (4)

Equação (5)
0
0

Equação (6)

1

Multiplicando‐se as Equações (3) a (6) a fim de se obter a matriz de transformação homogênea
final, têm‐se a matriz da Equação (7) a seguir:

0

0

0

1

Equação (7)

Como solução para o problema da cinemática direta tem‐se então a sub‐matriz 3x3 composta
pelos vetores , e como a orientação da ferramenta e a sub‐matriz 3x1 p como a posição
no espaço na ponta da ferramenta.
A abordagem aqui utilizada é a analítica/geométrica, onde é explorada a equação de Denavit‐
Hartenbeg, que foi resultado do problema da cinemática direta. Este método é considerado mais
rápido do que os métodos numéricos, e eles podem ser usados para identificar múltiplas
soluções. Nota‐se que a cinemática inversa apresenta duas soluções para os ângulos θ2 e θ3:
cotovelo para baixo e cotovelo para cima. Deve‐se exprimir esta distância em termos das
variáveis conhecidas na cinemática inversa, que são x, y e z.
Aplicando agora a lei dos cossenos, obtém‐se que:

Equação (8)

Por análise geométrica tem‐se que:
Equação (9)
por meio do arcotangente:
arctan

Equação (10)

A junta de rotação é uma junta que está totalmente desacoplada com a posição desejada, mas
acoplada sim com a orientação. Esta junta pode ser uma escolha pessoal do usuário e não uma
solução matemática. Portanto, esta junta será mantida com o valor de 0 (zero) graus, para todas
as operações, e também poderá, em trabalhos futuros ser liberada para escolha do usuário.

ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Sistema foi desenvolvido na plataforma Windows 7, 64‐Bit em uma máquina 2nd Generation
Intel® Core™ i5‐2450M processor (2.50 GHz), utilizando como ferramenta de programação o
MATLAB 7.11.0584 (R2010b) e o Toolbox de robótica versão 9.5. O simulador foi desenvolvido
com a ferramenta computacional MATLAB, e possui duas partes principais: uma para o problema
de cinemática direta e outra para o de cinemática inversa.
Para obtenção dos resultados, foram utilizados os valores calculados pelos códigos feitos em
MatLab conforme os métodos apresentados. As Tabelas 3 e 4 possuem os dados de entrada de
cada experimento, os resultados obtidos de saída, os valores de referência (obtidos através dos
resultados calculados pelo toolbox de robótica do MATLAB) e a diferença entre o resultado e a
referência. Para cada resultado foi gerada uma figura da posição do Robô, apresentadas nas
Figuras 4(a) e 4(b).
Resultados correspondentes á cinemática direta
Tabela 3 – resultados do experimento1
Simulador
Variáveis
de
entrada

Valores
atribuídos
0
0
0
0

Saída
(x, y, z)

diferença
entre o
resultado e
a referência
(x, y, z)

(174.6, 0,‐88.9)

(0 0,0)

Valores de referência
Saída
(x, y, z)

(174.6, 0,‐88.9)

Variáveis
das
juntas

Valores
Atribuídos
0
0
0
0

(a) Simulação Experimento 1

(b) Simulação Experimento 2

Figura 4: Configurações resultantes das simulações em dois experimentos com posições
desejadas para o Robô manipulador AX‐18.
Resultados correspondentes à cinemática inversa
Tabela 4 – resultados do experimento 2.
Simulador
Variáveis de
entrada
(x, y, z)
(‐73.122, 0, ‐
49.74)

Saída:
Variáveis das
juntas
3.141
‐0.8912
1.0456
0

Valores de referência
Variáveis de
entrada
(x, y, z)
(‐73.122, 0, ‐
49.74)

Saída:
Variáveis as
juntas
3.141
‐0.8912
1.0456
0

diferença
entre o
resultado e a
referência
0
0
0
0

O sistema efetuou os cálculos e gerou a simulação gráfica da posição do Robô Manipulador
(Figura 4) conforme previsto. A melhor maneira de verificar os resultados obtidos seria através
do posicionamento real do robô manipulador e a medição dos ângulos ou a posição do atuador,
contudo isto não seria uma tarefa com uma medição exata, além da dificuldade do tempo de
disponibilidade do conjunto robô móvel e robô manipulador para estas medições.
Portanto, optou‐se em verificar o nível de acerto através da comparação dos resultados obtidos
com valores calculados pelas funções do Toolbox de robótica do MATLAB, usados como valores

de referência. Embora, para este caso é possível fazer isto utilizando funções próprias do
MATLAB, isso não invalida o processo de modelagem, pois o MATLAB é uma ferramenta
proprietária, ou não livre, (é um software para computadores que é licenciado com direitos
exclusivos para o produtor) e não pode ser utilizada em um sistema de controle robusto que
necessite desta modelagem, que foi o objetivo deste trabalho.
Ao todo foram desenvolvidos seis experimentos e os dados obtidos com os códigos de cinemática
direta e inversa corresponderam àqueles obtidos pelo MATLAB, ou seja, a diferença entre os
valores calculados e os valores de referência obtidos com as funções do MATLAB foram nulas.
Com isto, embora não se possa afirmar que a modelagem da cinemática esteja correta para
qualquer conjunto de valores possíveis, os resultados apontam para um valor correto do cálculo
tanto da cinemática direta quanto da cinemática inversa.
Como melhoria deste trabalho, indica‐se a melhoria do sistema para fins de uma simulação com
ambiente gráfico mais semelhante ao do Robô manipulador, o que entanto necessita de um
profissional da área de Comutação Gráfica.
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RESUMO
Sistemas embarcados recebem um contínuo aumento
de sua aplicação e pesquisas na área de sistemas de
controle. Esses sistemas são responsáveis, na grande
maioria, pela aquisição, supervisão e controle de sinais
resultantes das ações dos monitoramentos como em
procedimentos industriais. Sistemas microcontrolados
possuem grande importância, pois aperfeiçoam os
processos cotidianos em varias áreas da indústria,
podendo ter diversas outras aplicabilidades, devido a
versatilidade, tamanho reduzido, e baixo custo para
implementação. Com base nessas informações, trabalho

em questão tem como objetivo, o desenvolvimento de
um sistema responsável por monitorar o volume de
água no processo de transferência entre dois
reservatórios, mediante sensores magnéticos, em que
todo o processo é controlado por um microcontrolador
e exibido em um display LCD.

PALAVRAS‐CHAVE: Microcontrolador – Monitoração – Reservatório

Monitoring Level Microcontrolled System
ABSTRACT
Embedded systems receive a steady increase in
its application and research in the field of control
systems. These systems are responsible, in most cases,
the acquisition, supervisory and control signals resulting
from the actions of such monitoring in industrial
processes. Microcontrolled systems have great
importance as perfect everyday processes in various
areas of the industry and may have several other
applicability due to versatility, small size, and low cost

KEY‐WORDS: Microcontroller, Monitoring, Reservoir

for implementation. Based on this information, work in
question has as objective the development of a
responsibility to monitor the volume of water in the
process of switching between two reservoirs through
the magnetic sensors in the whole process is controlled
by a microcontroller and displayed on the system an LCD
display.

Sistema de Monitoração de Nível Microcontrolado
INTRODUÇÃO
Monitorar o nível de líquidos é de suma importância em inúmeros processos, tanto nas
indústrias, residências, laboratórios, entre outros.
Na indústria, muitos processos dependem que os níveis de líquidos, por exemplo, água, sejam
mantidos em condições desejadas para o êxito da produção de determinados processos fabris.
Locais como clubes e ambientes domésticos também podem dispor de um monitoramento
automático para a preservação do nível de água em piscinas, caixas d´água e aquecedores
(SCHMIDT, 2008). Essa supervisão sendo ela eficiente pode reduzir possíveis incômodos
ocasionados por falta de água. Pode ser importante também para a refrigeração de
equipamentos e máquinas permitindo a renovação do líquido em menor temperatura em tempo
certo sem que haja desperdício, mantendo assim o resfriamento desejado. Com os sistemas de
monitoração tem‐se um maior controle e supervisão dos níveis de água de tanques e
reservatórios, que possibilite a obtenção dos níveis pre‐estabelecidos. (BECARAU; MELO JUNIOR,
2011).
Para Italliano e Nozaki, (2013) sendo feita a implementação de um sistema de controle de
líquidos em reservatórios na indústria, a monitoração dos reservatórios e todas as ações que os
envolve, realizadas por um microcontrolador, auxilia no processo de registro e
supervisionamento das variáveis de controle do processo, possibilitando uma melhor análise e
controle dos dados de forma mais precisa possível. Os sistemas de controle e monitoramento
são formados, em sua maioria, por uma integração entre sensores e um microcontrolador
(SIMIONATTO, 2007).
A exemplo de Rocha e Mendes, (2004) que demonstra como fazer um sistema de controle de
nível, em que consiste em um processo de tanques acoplados, em tamanho reduzido, que foi
construído pra servir de plataforma para a implementação e avaliação de diferentes estratégias
de controle em um processo multivariável. O processo de tanques acoplados é bastante
adequado por ser amplamente utilizado em escala industrial, principalmente nos ramos químico,
petroquímico e de alimentos. Através dessa metodologia são proporcionadas grandes vantagens
com a interface homem‐máquina para a realização de experimentos práticos, interagindo em
tempo real com o sistema físico, deparando‐se assim, com características práticas reais e não
simuladas de um sistema de controle de nível, com grande exatidão. Em Becarau e Melo Junior,
(2011), foi desenvolvido um sistema para automatizar o controle da carga hidráulica de
reservatórios industriais. O sistema controla a carga hidráulica utilizando um transdutor de
pressão conectado a um circuito eletrônico mediante a abertura e fechamento de uma válvula

hidráulica de acionamento elétrico. Neste sistema, o nível da água desejado e sua variação
percentual são visualizados e configurados por meio de um display LCD e botões.
Essas e outras aplicações justificam um estudo sobre processos automatizados para monitoração
de níveis de líquidos. Com a eficiência, simplicidade e de facilidade de manutenção, os benefícios
são ainda maiores (SCHMIDT, 2008).
O projeto em questão consiste na aplicação da automação industrial em reservatórios com
objetivo de monitorar um sistema de armazenamento de água, evitando assim uma monitoração
manual que pode ser falha e menos precisa.

MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho em questão tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema responsável por
monitorar o volume de água no processo de transferência entre dois reservatórios, mediante
sensores magnéticos Red Switch, como mostra a Figura 1. O protótipo utiliza dez sensores
magnéticos para a contagem de níveis de água no reservatório. Cada sensor equivale a um nível
do reservatório, e cada nível equivale a 250 ml de água.

Figura 1 – Sensores Magnéticos
O sistema é composto de um motor alimentado por uma fonte 12 volts DC. Acionado por um
relé, o motor realiza o processo de transferência de água de um reservatório principal de 3,5
litros para um reservatório secundário de 2,5 litros por meio de uma mangueira de nível 1 cm de

diâmetro interno. Esse processo é controlado por um microcontrolador PIC 18F4520, em que
sensores magnéticos detectam o volume de água especificado no reservatório secundário. A
quantidade do volume de água transferida é exibida, em tempo real, em um display LCD 16x2
alfanumérico acoplado ao sistema, como mostra a Figura 2.

Figura 2 – Protótipo
O microcontrolador juntamente com o display LCD 16x2 e o módulo relé são componentes do
módulo PICgenios, conforme Figura 3. Para a gravação in circuit do programa na memória do
microcontrolador foi utilizado o módulo MicroICD zif.

Figura 3 – Módulo PICgnios, MicroICD e circuito elétrico.

Os sensores são ativados por meio de um ímã que está preso a uma bóia que passa em um
pequeno canal dentro do reservatório secundário. Conforme a água, sobe o ímã da um pulso
fechando o contato dos sensores, por meio do campo magnético, conectados a uma fonte de 5
Volts DC e também ao microcontrolador, detectando assim o nível de água. Quando o volume de
água tiver atingido transferência de 2,5 litros, a vazão de água é interrompida.
Todo o processo de simulação dos circuitos do sistema de controle foi realizado no software
PROTEUS. O circuito de simulação de todo o sistema é visualizado na Figura 4.

Figura 4 – Arquitetura geral do circuito
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em testes experimentais, foi analisado que o tempo necessário para atingir a capacidade máxima
de água do reservatório secundário, chegou a aproximadamente 90 segundos com uma vazão de
120 litros/hora. Quando o reservatório secundário chegou a sua capacidade máxima, o motor foi
desligado automaticamente e em seguida foi exibida uma mensagem ao usuário informando a
finalização do processo. Todo o processo foi executado sem nenhuma intervenção humana para
a transferência de líquido de um reservatório a outro.
O sistema foi capaz de apontar o nível de líquido em tempo real ao usuário e com uma boa
precisão da quantidade de água no reservatório.

CONCLUSÃO
O circuito proposto pode ser otimizado com motores mais potentes e sensores mais precisos,
visando uma aplicabilidade em setores industriais, onde se deseje monitorar níveis de líquidos
em tanques ou reservatórios, evitando desperdícios ocasionados por vazamentos e perdas do
material estocado em reservatório, consequentemente reduzindo riscos de vida no caso de
estocagem de líquidos tóxicos ou com altas temperaturas. Pode ser implantado também em
áreas rurais e domesticas para a monitoração de tanques e caixas d’água.
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RESUMO
O uso de inspeção visual automática tem sido uma
aplicação cada vez mais comum nas indústrias de
produção seriada, inclusive no Polo Industrial de
Manaus, utilizando sistemas e técnicas de programação
de alto nível para a execução de diversas tarefas de
inspeção para controle de qualidade. Este trabalho
consiste em apresentar uma proposta para um sistema
de inspeção visual automática, utilização a informação
mútua como técnicas de similaridade para comparação
de características de uma imagem, e apresentando os

demais equipamentos necessários ao funcionamento do
sistema, tendo como resultado o projeto e execução de
um sistema básico de inspeção visual automática,
utilizando o Laboratório de Robótica do curso de
Mecatrônica Industrial do Campus Manaus Distrito
Industrial.
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Automatic Visual Inspection System Applied to Production Lines Using Mutual Information as a
Similarity Metric
ABSTRACT
The use of automatic visual inspection has been
an increasingly application in mass production
industries, including the Industrial Pole of Manaus,
which uses systems and techniques with high‐level
programming to perform various tasks of inspection for
quality control. This work presents a proposal for a
system of automatic visual inspection using the mutual
information as similarity technique to compare features

of an image, and presenting others equipment required
to operate the system, resulting in an design and
execution of a basic system of automatic visual
inspection using the Robotics Laboratory from
Mechatronics Industrial Course at Campus Manaus
Distrito Industrial.

KEY‐WORDS: Visual Inspection, Mutual Information, Computer Vision.

Sistema de Inspeção Visual Automática em Linhas de Produção Utilizando Informação Mútua
como Métrica de Similaridade

INTRODUÇÃO

O uso de tecnologias cada vez mais avançadas tem sido objeto de estudos e pesquisas na
área da Engenharia de Controle e Automação, ou Mecatrônica, e entre estas se destaca uma
subárea conhecida como Visão Computacional, que é definida como um conjunto de técnicas por
meio das quais os sistemas computacionais inteligentes são capazes de extrair informações de
uma ou mais imagens. (TRUCCO & VERRI, 1998; HARTLEY & ZISSERMAN, 2004).
A inspeção visual automática é uma tarefa importante para a produtividade industrial. Ela
pode ser aplicada em controle de qualidade para substituir operadores humanos em trabalhos
perigosos ou repetitivos. Para atender a estas demandas, os sistemas de inspeção por visão
artificial tem se tornado a ferramenta preferida para inspecionar lotes de milhares de peças sem
os inconvenientes da inspeção visual humana. Um sistema de inspeção visual compõe‐se
basicamente de uma câmera digital industrial, sistema de iluminação e interfaces de
comunicação com o controlador do processo (CLP‐Controlador Lógico Programável) e,
eventualmente, um computador.
A inspeção visual se faz mais por comparação com padrões ou por análise da imagem. Os
softwares que permitem esta análise estão cada vez mais poderosos e incluem ferramentas que
possibilitam alocar critérios de avaliação para definir as características a serem avaliadas.
Inspeções de múltiplas características em alta velocidade são hoje corriqueiras graças às
constantes inovações no software, o qual se aproxima cada vez mais da capacidade humana para
identificar detalhes e fazer avaliações da condição de uma peça. Deve‐se ressaltar também que
as instalações de sistemas de inspeção visual automática nas linhas de produção influenciam a
cultura da organização. Defeitos que antes eram ignorados ficam em evidência quando o sistema
começa a rejeitar peças não conformes. Isto costuma trazer desconfortos entre os profissionais
das áreas de produção e os de controle de qualidade, situação que deve ser analisada caso a caso
para se determinar a conveniência, ou não, de rever os critérios de inspeção.
O problema tratado nesta pesquisa consiste em utilizar técnicas de visão computacional
aplicadas a um sistema de inspeção visual automática inserido em um processo de fabricação e
fazer análises de peças e equipamentos, entre outros, comparando as análises feitas na peça pelo
sistema com as análises modelos do projeto da peça e com isso obter a informação se aquela
peça atende ou não às especificações para as quais ela foi projetada, permitindo uma eventual
atuação no processo, em geral a rejeição ou não da peça.
Esse projeto se torna necessário na medida em que os profissionais que executam a
tarefa manual de inspeção visual o fazem muitas vezes em ambiente inadequados para realizá‐la,
colocando em risco a saúde do trabalhador. Além disto, do ponto de vista da qualidade do
processo, estes profissionais têm altas probabilidades de erro, pois são expostos muitas vezes a
ruído excessivo, locais com baixa intensidade de luz, temperaturas impróprias e excesso de
esforço físico.

O MÉTODO DE INSPEÇÃO VISUAL AUTOMÁTICA UTILIZANDO INFORMAÇÃO MÚTUA
Visão geral do Sistema
Os sistemas de inspeção visual automática são sistemas que capturam imagens de peças ou
produtos e as analisam em um computador, visando inspecionar uma linha de produção de modo
totalmente automatizado. Tal ação é resultado da integração de várias tecnologias, cujos
principais objetivos são simular a visão humana em processos de inspeção e realizar medições
precisas sem contato em componentes ou produtos nos processos de fabricação e embalagem.
Para alcançar este objetivo, foi desenvolvida uma pesquisa aplicada, através de uma
abordagem quantitativa e qualitativa (FURASTÉ, 2002), e seguindo uma metodologia de pesquisa
bibliográfica e experimental, do ponto de vista dos procedimentos técnicos (JUNG, 2004), que
pode ser sumarizada nas seguintes etapas, ilustradas na Figura 1:
1. Aquisição da Imagem: Uma câmera acoplada ao sistema é responsável por capturar a
imagem. O sistema deve ser tal que permita extrair um frame (uma imagem) do vídeo que
está sendo obtido e utilizar como entrada para o sistema;
2. Processamento da Imagem: A imagem de entrada é processada para extrair
características que a definam enquanto detalhes de posicionamento, ausência ou não de
componentes, medidas incompatíveis. Esta etapa possui um alto custo computacional e é
fundamental para o funcionamento do sistema. Neste trabalho é utilizada uma
abordagem diferente, não extraindo explicitamente as características da imagem, e sim
uma métrica de similaridade que extrai características globais da imagem, chamada
informação mútua;
3. Comparação com imagem padrão: Nesta etapa a imagem adquirida é comparada com
uma imagem padrão através da métrica de similaridade informação mútua,
estabelecendo o grau de conformidade entre ambas;
4. Atuação no sistema produtivo: Com base na comparação entre a imagem de entrada e a
imagem padrão, o sistema pode atuar retirando a peça do processo produtivo, caso esteja
não conforme, ou contabilizando uma peça de produção e atualizando os registros no
sistema de qualidade da empresa.

Figura 1: Sistema de inspeção visual automática proposto.
A Informação Mútua como Métrica de Similaridade
A Informação Mútua (IM) como métrica de similaridade tem sido aplicada, de um modo
geral, no registro de imagens médicas, a partir de uma transformação rígida, com bons
resultados empíricos como em (VIOLA e WELLS, 1995) (THÉVENAZ e UNSER, 1998) (ROGELJ e
KOVACIC, 2000) (MAES ET AL., 1998), todos envolvendo tão somente a correção geométrica
entre as imagens. A informação mútua é a métrica de similaridade utilizada neste trabalho. A
origem da Informação Mútua é creditada a Shannon (1948), onde trata de varias de suas
utilizações, incluindo estatística básica, teoria da comunicação e análise de complexidade
(EGNAL, 2000).
A Informação Mútua (IM) está relacionada à entropia, que é uma técnica estatística que
mede a aleatoriedade de uma variável randômica, estabelecendo uma métrica que mede o grau
de interdependência entre duas imagens e que se for alto indica que as imagens são semelhantes
e se o mesmo tiver um valor baixo conclui‐se que as imagens são diferentes. A Informação Mútua
é conceitualmente definida pelas Equações (1), (2) e (3) (MAES ET AL., 1997).
IM ( A, B )  H ( A)  H ( B )  H ( A, B )

Equação (1)

IM ( A, B )  H ( A)  H ( A | B )

Equação (2)

IM ( A, B )  H ( B )  H ( B | A)

Equação (3)

Com H(A) e H(B) sendo a entropia de A e B, H(A,B) sua entropia conjunta e H(A|B) a
entropia condicional de A dado B e H(B|A) a entropia condicional de B dado A. Os valores destas
entropias são definidos pelas Equações (4), (5) e (6), respectivamente.

H ( A)   PA (a) log PA (a)

Equação (4)

a

H ( A, B )   PA, B (a, b) log PA, B (a, b)

Equação (5)

H ( A | B)   PA, B (a, b) log PA| B (a | b)

Equação (6)

a ,b

a ,b

A entropia H(A) indica a medida da incerteza sobre o valor de uma variável aleatória A,
enquanto H(A|B) é a incerteza do valor de A conhecido B. Portanto, da Equação (2) , IM(A,B) é a
redução na incerteza da variável aleatória A a partir do conhecimento de outra variável aleatória
B, ou equivalentemente, a medida de informação que B contém sobre A.
A informação mútua satisfaz algumas propriedades importantes, que podem ser vistas em
(MAES ET AL, 1997). A interpretação destas propriedades confirma que a informação mútua
mede o grau de interdependência entre duas variáveis aleatórias, atingindo o limite inferior
quando as duas imagens são completamente independentes, e o limite superior quando as
imagens são mapeadas 1:1 através de uma transformação. Collingnon (1995) conclui que um
critério matemático consistente, para casamento das imagens, pode ser obtido utilizando os
valores dos níveis de cinza dos pixels r e s das imagens R e S no processo de registro.
A informação mútua IMRS, que expressa a similaridade entre uma imagem de referência R
e a imagem a ser registrada S, definida a partir das Equações (1), (4) e (5), é dada conforme a
Equação (7) (MACHADO, 1999).
 P (r , s) 

IM RS ( r , s )   PRS (r , s ) log  RS
r ,s
 PR ( r ) PS ( s ) 

Equação (7)

Onde r e s são os valores de intensidade dos pixels das imagens R e S, respectivamente,
PR(r) e PS(s) as distribuições de probabilidade de r e s em cada imagem, e PRS(r,s) a distribuição da
probabilidade conjunta de r e s.
Para efetuar o cálculo da informação mútua, é necessário conhecer as probabilidades
PR(r), PS(s) e PRS(r,s) da Equação (7). O cálculo dessas probabilidades pode ser mais facilmente
obtido pelo método de estimativa da densidade dos pixels através de histograma (EGNAL, 2000).
Os seguintes procedimentos são executados para melhorar a eficiência do cálculo da informação
mútua entre imagens (MACHADO, 1999):
1. Selecionar a região da imagem a ser utilizada para o cálculo da informação mútua, que
deve ser de no mínimo 5x5 pixels. A dimensão da região tomada é um parâmetro que
pode ser ajustado com base em resultados experimentais. A escolha de qual dimensão
usar é um compromisso entre a robustez estatística dos histogramas e a complexidade
de custo do algoritmo. Para que os resultados obtidos tenham maior acurácia, mesmo

com perda de eficiência, a região utilizada neste trabalho é da imagem completa.
2. O termo log (PRS(r,s)/(PR(r).PS(s))) é decomposto em log PRS(r,s)‐log(PR(r)‐logPS(s), e os
valores dos logaritmos são armazenados em tabelas. Todos os valores das
probabilidades terão um fator de 1/n e também podem ser pré‐computados. A
complexidade da métrica continua sendo O(l2), porém cada termo requer apenas uma
multiplicação simples e duas subtrações.
3. LUTprob e LUTlog são tabelas auxiliares (lookup tables) com o cálculo das
probabilidades através do histograma:
LUT log[i ]  log(i / n),

LUTprob [i ]  i / n

Equação (8)

Que são calculadas uma única vez, a um custo extra de memoria que é proporcional ao
número de linhas e colunas da imagem, o que é viável se considerar o ganho de eficiência global.
A condição para o cálculo de IM, quando a métrica é utilizada na etapa de correção
geométrica, consiste em verificar a existência da probabilidade conjunta, obtida a partir de HRS,
independente dos valores dos pixels, que não devem sofrer alterações ao longo do cálculo, e que,
portanto, as imagens podem sofrer um pré‐processamento anterior para a retirada de ruídos, e o
sistema deve ter um grau de tolerância para pequenas variações de intensidade de pixel em
função de variações de luminosidade quando da aquisição da imagem.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O Sistema computacional foi desenvolvido na linguagem de Programação C/C++ utilizando
o compilador software livre Bloodshed DEV C/C++ em uma plataforma Windows, possuindo como
bibliotecas de manuseio de imagens a OpenCV ‐ Open Computer Vision Library, que também é
software livre e permite uma série de funcionalidades na área de Visão Computacional.
Na execução física do sistema de inspeção visual adotou‐se o Kit 866‐VS‐A da linha
Amatrol – Robotics, destinado à construção de robôs de pequeno a grande porte todos com
função de serem utilizados em linhas de produção (Figura 2). Este kit é composto por uma
câmera filmadora Sony (Figura 3) fixada sobre uma haste que a eleva para que a mesma possa ter
uma visão superior da linha de produção ou da peça a ser inspecionada. O kit possui um
computador para que o usuário ou programador que vai utilizar a máquina possa designar o
processo que será feito. Este equipamento encontra‐se disponível no Laboratório de Robótica do
Campus Manaus Distrito Industrial.

Figura 2: Kit 866‐VS‐A da linha Amatrol – Robotics contendo a esteira, linha de
produção, suportes e a câmera filmadora.

Figura 3: Câmera filmadora monocromática Sony, utilizada para aquisição das imagens.
O sistema de inspeção visual baseia‐se em obter uma imagem e realizar análises e teste
com a mesma. No kit 866‐VS‐A da Amatrol a imagem é obtida através de uma câmera suspensa
por uma haste metálica para uma maior visualização do ambiente. Essa câmera possui 3 tipos de
calibração ou ajustes: ajuste focal, ajuste de zoom e ajuste de brilho.
Uma vez adquirida a imagem, a mesma é processada pelo sistema, extraindo a
informação mútua entre esta e uma imagem padrão que possui as características de
conformidade da peça.
Tendo‐se obtido o resultado da semelhança entre as imagens, necessitava‐se estabelecer
um padrão de porcentagem de igualdade entre as mesmas para que possam ser consideráveis
válidas ou inválidas do ponto de vista de conformidade da peça. Esse valor foi retirado em meio a
vários testes do programa que mostraram o quanto a variação de luminosidade poderia interferir
no resultado da comparação entre as imagens.

Para calcular o valor médio de variação que pudesse validar uma imagem realizamos 50
testes com uma mesma imagem em situações de luminosidade diferentes para verificar o quanto
a variação de luminosidade poderia interferir no grau de semelhança entre ela e a imagem
padrão. O valor de aprovação obtido após retirar a média entre os 50 testes foi de 85%. Esse
valor foi utilizado como comparação ao resultado do nível de semelhança entre as imagens de
modo que se a semelhança for maior 85% o programa informa que a imagem foi aprovada e se
não for informa que a peça foi reprovada eu seu percentual de adequação à imagem padrão.
Este ajuste empírico implica que o sistema pode necessitar de um setup experimental
para estabelecer este limite, dependendo da variação de luminosidade do ambiente.
O sistema foi então aplicado a uma peça padrão de montagem existente no Laboratório
de robótica e executado o sistema de inspeção visual em 20 peças, sendo quatro delas com
ausência de partes, obtendo êxito na classificação das peças de 100%. As Figuras 4, 5, 6 e 7
apresentam dois exemplos de resultado obtidos com o sistema.

(a) Imagem de entrada

(b) Imagem padrão

Figura 4: Em (a) a imagem de entrada do sistema e em (b) a imagem padrão para comparação
da similaridade. É visualmente fácil perceber que faltam partes da peça.

Figura 5: Resultado do sistema de inspeção visual automática, rejeitando a peça (Figura4).

(a) Imagem de entrada

(b) Imagem padrão

Figura 6: Em (a) a imagem de entrada do sistema e em (b) a imagem padrão para comparação
da similaridade. Aparentemente a peça não possui defeitos.

Figura 7: Resultado do sistema de inspeção visual, aprovando a peça ( Figura 6).
Por se tratar de uma proposta de um método, o número de peças testadas não é
suficiente para validar o método, contudo os resultados são um bom indicativo de que o método
tem potencial, outros testes e experimentos devem ser executados a fim de refinar o sistema,
obtendo resultados robustos e que sejam em número suficiente para validar o mesmo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho apresentou um método para inspeção visual automática de peças,
utilizando como métrica de similaridade a Informação Mútua. O método foi desenvolvido,
implantado e testado em uma célula de manufatura acadêmica, que reproduz um processo de
fabricação seriada.
Os resultados obtidos demonstram que o método é funcional e pode ser uma boa opção
para os sistemas de inspeção visual automático. Sua maior limitação encontra‐se na sua
sensibilidade à variação de luminosidade, o que pode ser tratado com o estabelecimento, por
enquanto empírico, de um nível de aceitação desta variação. Nos testes este valor empírico
demonstrou ter sido bastante eficiente.

Este trabalho não é definitivo e outros experimentos e melhorias do sistema devem ser
executados para obter‐se um resultado mais robusto e confiável.
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RESUMO
Este trabalho descreve as arquiteturas de hardware,
software e comunicação de dados do robô Apuama,
dispositivo capaz de ser controlado remotamente
através da Internet e que inclui também alguns recursos
de inteligência embarcada para tomada de decisões
autônomas. Comandos para controlar a direção do
deslocamento são enviados através de uma conexão
TCP entre o software de controle e o robô Apuama,

permitindo o direcionamento para frente, para trás,
para a direita, para a esquerda, além de rotações sobre
o próprio eixo nos sentidos horário e anti‐horário. O
Apuama participou de uma competição internacional na
OSU (Oklahoma State University) e foi premiado como
melhor robô na escolha dos juízes.

PALAVRAS‐CHAVE: robô, telecontrole, Linux embarcado.

Apuama: a telecontrolled robot using embedded Linux
ABSTRACT
This work describes the hardware, software and data
communication architectures of the Apuama robot, a
device capable to be remotely controlled using the
Internet and that includes also some resources of
embedded intelligence to take autonomous decisions.
Commands to control the directions of the movement
are sent through a TCP connection between the control
software and the Apuama robot, allowing the following

KEY‐WORDS: robot, telecontrol, embedded Linux.

movements: forward, backward, left, right, clockwise
and anti‐clockwise rotations around its axis. The
Apuama has participated of an international
competition at OSU (Oklahoma State University ‐ USA)
and it has been winner like the best in the judge´s
choice.

APUAMA: UM ROBÔ TELECONTROLADO USANDO LINUX EMBARCADO
INTRODUÇÃO
O uso de robôs telecontrolados tem se tornado, nos últimos anos, cada vez mais efetivo.
Diversas áreas de aplicações, como espaciais (MARTIN, 2011), militares (YAMAUCHI, 2004),
segurança (MURPHY, 2004), agricultura (GODOY, 2012), entre outras, têm se beneficiado do uso
desse tipo de equipamento. Desenvolver e aplicar tecnologias que possibilitassem a criação de
um dispositivo dessa natureza, disponibilizando um laboratório para o aprimoramento e testes
de dispositivos de hardware, algoritmos de controle e protocolos de comunicações, contribui
substancialmente para o aprimoramento das pesquisas em robótica dentro do Instituto Federal
de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB).
O Apuama (“veloz”, em tupi‐guarani) é um robô móvel que pode ser controlado
remotamente através da Internet e que inclui também alguns recursos de inteligência embarcada
para a tomada de decisões autônomas. Equipado com uma microcâmera, o robô captura e
transmite, em tempo real, um stream de vídeo com imagens do local remoto onde está
localizado. Além disso, através do uso de 6 (seis) sensores ultrassônicos, informa a distância do
equipamento a eventuais obstálulos presentes no caminho. O equipamento possui uma garra
com dois graus de liberdade, controlada por 2 (dois) servomotores, que possibilita a realização de
tarefas a distância, como o resgate de objetos ou “vítimas”, manipulação de produtos tóxicos ou,
ainda, o desarme de bombas. Um conjunto de 4 (quatro) motores de corrente contínua (DC),
montados em um chassi com esteiras, possibilita, devido ao elevado torque, o deslocamento em
terrenos íngrimes e de difícil acesso.
Neste artigo descrevemos as arquiteturas de hardware, software e comunicação de dados
do robô Apuama. Na seção Materiais e Métodos, a subseção Arquitetura de Hardware apresenta
os dispositivos e recursos de hardware contidos no robô; e a subseção Arquitetura de Software e
Comunicação descreve a organização do software e os protocolos de comunicação do sistema.
Na seção RESULTADOS são apresentados os resultados obtidos até o momento com o
desenvolvimento e uso do robô Apuama. E, por fim, a seção CONCLUSÃO, faz uma discussão
geral dos resultados apresentados e mostra alguns desafios e trabalhos futuros.
MATERIAIS E MÉTODOS
Arquitetura de Hardware
O robô desenvolvido usa como base a placa de desenvolvimento Raspberry Pi
(RASPBERRY, 2014a), com sistema operacional Linux Debian Wheezy (DEBIAN, 2014) embarcado.
A placa é baseada no microcontrolador BCM2835 da Broadcom, que inclui um processador
ARM11 de 700 MHz, GPU (Graphics Processing Unit) VideoCore IV e 512 MB de memória RAM. A
Figura 1 mostra um diagrama de blocos dos módulos que compõe a arquitetura de hardware do
Apuama. Além da placa Raspberry Pi, são utilizados vários outros módulos e dispositivos de
hardware, descritos de forma breve, a seguir.

É utilizado o módulo de microcâmera da própria Raspberry Pi (RASPBERRY, 2014b), o qual
possui resolução full‐HD e é ligado diretamente ao GPU do microcontrolador da Raspberry Pi,
através do conector S5 (CSI – Camera Serial Interface) presente na placa. O módulo H Bridge
Motor Control corresponde ao WB29111, que implementa uma ponte H dupla baseada no CI
L298N, o qual pode controlar até 2 motores com tensão de alimentação de 5 a 36V e uma
corrente de 2A por motor. O chassi utilizado no motor foi o Rover 5 (DAGU, 2014), com 4
motores DC. Para usar a ponte H de dois canais de forma satisfatória, a dupla de motores da
esquerda e da direita foram ligados em paralelo. O módulo Source PCB é responsável pela
recepção da alimentação proveniente do grupo de baterias (8x1.2V AA, NiMH) e distribuir para o
módulo H Bridge Motor Control e realizar, com base no regulador LM2596 (TEXAS, 2013), a etapa
de Step‐Down para a geração dos 5V de alimentação da Raspberry Pi. O módulo Distance Sensors
and Servor Motors PCB implementa o controle dos sensores ultrasônicos HC‐SR04 (ELECFREAKS,
2014), utilizados para as medições de distância entre o Apuama e os obstáculos ao seu redor.

Figura 1 – Arquitetura de hardware do Apuama.
Cada sensor ultrassônico necessita de dois pinos (trigger e echo), além da alimentação,
para interfaceamento com a placa controladora. Como a Raspberry Pi disponibiliza um total de
17 pinos de I/O e boa parte dos mesmos já havia sido utilizada na conexão com os demais
módulos do sistema, não havia uma quantidade disponível de pinos de I/O suficiente para
controlarmos os 6 sensores necessários ao equipamento. Assim, foi necessário a implementação
de um sistema de multiplexação, o qual foi construído com base no decodificador BCD para
decimal CD4028B (NATIONAL, 1988). O diagrama esquemático do módulo Distance Sensors and
Servor Motors PCB é apresentado na Figura 2.

No esquema de multiplexação projetado, o software faz uma varredura periódica entre os
sensores e usa os 3 pinos menos significativos da entrada do decodificador BCD para indicar o
sensor que terá o pulso de trigger gerado na linha de saída correspondente do decodificador.
Após a leitura do resultado na linha de echo, comum a todos os sensores, conectadas através dos
diodos D1 a D6 para desacoplamento, o software coloca os 3 pinos em nível lógico alto, ativando
a saída 7 do decodificador, que não é conectada a nenhum dos sensores. Usando esse esquema
de multiplexação, o número de pinos necessários para controlar os sensores foi reduzido de 12
(doze) para apenas 4 (quatro), sendo que, caso houvesse necessidade, ainda seria possível
controlar mais um sensor. Além do controlador dos sensores, estão contidos nesse módulo o
circuito do LED indicador de falha de comunicação e os circuitos para driver de corrente dos dois
servomotores usados no controle da garra robótica.

Figura 2 – Esquemático do módulo Distance Sensors and Servor Motors PCB.
Os servomotores utilizados são o Hitec Standard Heavy Duty (HITEC, 2014a) e o Hitec
Giant Scale (HITEC, 2014b), para os controles de abrir/fechar e de subir/descer a garra,
respectivamente.
Arquitetura de Software e Comunicação
O Apuama utiliza a arquitetura cliente servidor para a organização do seu software
distribuído. A Figura 3 mostra como este software está organizado. No Linux embarcado, na placa
do robô, são executados dois daemons, o robot‐server (Robot Server) e o robot‐view (Robot
Server Video Stream), mostrados no lado esquerdo da figura. O primeiro é responsável por
implementar o controle de recebimento dos comandos de movimentação, pelo envio das
informações dos sensores de distância, assim como pela tomada de decisões locais com base na
inteligência embarcada no módulo. O segundo realiza a interface com a microcâmera, captura os
seus dados e monta um stream de vídeo a ser apresentado na interface gráfica do usuário (GUI –
Graphical User Interface), localizada à direita da figura, na qual o operador remoto poderá
visualizar as imagens do ambiente onde está localizado o robô. Os dois daemons são escritos na
linguagem C e usam, para a sua implementação, a API de sockets (STEVENS, 2003).

Figura 3 – Arquitetura de software e comunicação do Apuama.
O módulo Robot Control GUI Interface foi desenvolvido usando a biblioteca OpenCV
(ITSEEZ, 2014) e também está escrito na linguagem C. A interface com o usuário é composta por
2 janelas, uma para apresentação dos sensores de distância e a outra para visualização do stream
de vídeo enviado pelo robô. A janela de sensores mostra o desenho da vista superior do Apuama,
com os sensores posicionados e apresenta a distância em centímetros de cada sensor ao
obstáculo mais próximo. Cada sensor é representado por um retângulo, que é desenhado na cor
vermelha quando há algum obstáculo com uma distância inferior a 10 cm do sensor, ou na cor
verde, caso contrário. Os comandos para o robô são enviados atrávés do teclado, as setas de
direção são usadas para movimentação e as teclas P e Q fazem o giro do Apuama sobre o seu
próprio eixo, nos sentidos horário e anti‐horário, respectivamente. É possível também o uso de
um joystick através do sofware emulador QjoyPad (TOMAN, 2010).
A inteligência embarcada verifica continuamente os valores de distância medidos pelos
sensores. No qualquer momento que um dado sensor obtém uma medida de valor inferior a 10
cm, todos os motores são automaticamente interrompidos, minimizando a possibilidade de
colisão com algum obstáculo presente no caminho.
A comunicação com o robô é realizada com base em uma interface WIFI 802.11n,
podendo atingir taxas de comunicação de até 300 Mbps. Nos casos em que o equipamento que
vai controlar o Apuama se encontra numa rede distinta do robô, faz‐se necessário a criação de
regras de NAPT (Network Address and Port Translation) para as portas 8000 e 8002 no roteador
que oferece a infraestrutura de rede ao módulo WIFI do robô. Nesse caso, o acesso será
realizado com base no IP real ou nome de host da rede onde estiver hospedado o Apuama.
É possível, também, o uso de um modem 3G para implementar a comunicação com o
robô. Nesse caso, implementa‐se, no sistema embarcado do robô, um cliente de DDNS para
atualizar automaticamente o servidor de DNS com o novo valor de endereço IP, toda vez que
houver uma mudança de endereço no dispositivo. Nesse caso, utiliza‐se um nome de host para
acessar o robô como, por exemplo, apuama‐robot.no‐ip.org. Em função da baixa qualidade das
redes das operadoras nacionais de telefonia celular, ocorrem certas instabilidades na
comunicação que provocam atrasos intermitentes no stream de vídeo, dificultando o uso desse
tipo de rede.

Foi projetado um protocolo de aplicação para padronizar a troca de mensagens entre os
módulos cliente e servidor do sistema Apuama. A Tabela 1 descreve cada uma das mensagens do
protocolo, suas respostas e a função efetuada no sistema quando estas são enviadas. As
mensagens são usadas no controle da movimentação do robô e na obtenção das distâncias dos
sensores.
Tabela 1 – Mensagens do protocolo de aplicação do sistema Apuama.
MENSAGEM
AHEAD ON
AHEAD OFF
BACK ON
BACK OFF
LEFT ON
LEFT OFF
RIGHT ON
RIGHT OFF
LEFT_ROTATE ON
LEFT_ROTATE OFF
RIGHT_ROTATE ON
RIGHT_ROTATE OFF
OPEN ON
CLOSE ON
UP ON
DOWN ON
GET SENSORS

RESPOSTAS
OK – Sucesso
ERROR – Falha
OK – Sucesso
ERROR – Falha
OK – Sucesso
ERROR – Falha
OK – Sucesso
ERROR – Falha
OK – Sucesso
ERROR – Falha
OK – Sucesso
ERROR – Falha
OK – Sucesso
ERROR – Falha
OK – Sucesso
ERROR – Falha
OK – Sucesso
ERROR – Falha
OK – Sucesso
ERROR – Falha
OK – Sucesso
ERROR – Falha
OK – Sucesso
ERROR – Falha
OK – Sucesso
ERROR – Falha
OK – Sucesso
ERROR – Falha
OK – Sucesso
ERROR – Falha
OK – Sucesso
ERROR – Falha
SENSORS ds0 ds1 ds2 ds3 ds4 ds5 ds6
ERROR – Falha

FUNÇÃO
Ativa a movimentação do robô para frente.
Desativa a movimentação do robô para
frente.
Ativa a movimentação do robô para trás.
Desativa a movimentação do robô para trás.
Ativa a movimentação do robô para a
esquerda.
Desativa a movimentação do robô para a
esquerda.
Ativa a movimentação do robô para a direita.
Desativa a movimentação do robô para a
direita.
Faz o giro sobre o próprio eixo do robô no
sentido horário.
Desativa o giro sobre o próprio eixo do robô
no sentido horário.
Faz o giro sobre o próprio eixo do robô no
sentido anti‐horário.
Desativa o giro sobre o próprio eixo do robô
no sentido anti‐horário.
Abre a garra do robô.
Fecha a garra do robô.
Levanta a garra do robô.
Desce a garra do robô.
Solicita valores de distância medida por cada
sensor.

A interface do sistema é mostrada na Figura 4. Na parte esquerda é mostrada a janela de
distância dos sensores. Nesta imagem, como o sensor frontal está a uma distância de 4 cm do
obstáculo mais próximo, e como esta distância é inferior a 10 cm, o sensor está com a cor
vermelha. No lado direito está a janela de visualização do vídeo, que utiliza uma resolução de
320x240 pixels e taxa de 25 fps (quadros por segundo), oferecendo uma boa qualidade de
imagem e um baixo atraso, com valores máximos de aproximadamente 2 segundos.

Figura 4 – Interface do software de controle do Apuama.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O robô Apuama foi concluído em março de 2014 e tem apresentado bons resultados na
maior parte dos testes realizados. O sistema de controle possui uma boa interface e uma boa
dirigibilidade. A Tabela 2 apresenta um quadro resumo com os resultados de desempenho
obtidos nos testes e no uso prático do robô Apuama.
Tabela 2 – Quadro resumo com resultados de desempenho do robô Apuama.
Resolução
do vídeo

Precisão dos
Sensores

Inclinação Torque
vencida
máximo

Velocidade Capacidade
Autonomia
máxima
de Carga

320x240/25 fps

2 cm

45°

1 Km/h

10 Kg/cm

160 g

1,5 h

O Apuama participou da 5th annual Mercury Remote Robot Challenge, competição
internacional promovida pela Oklahoma State University (OSU), nos Estados Unidos da América.
Durante essa competição, o Apuama foi controlado remotamente a partir do Brasil, numa
distância superior a 8000 Km, subiu e desceu rampas com inclinações de 30°, atravessou um
túnel escuro de 2 m de comprimento e transportou objeto com peso aproximado de 142 g, tendo
sido eleito o melhor robô, na escolha dos juízes. A Figura 5 mostra o Apuama e o troféu ganho na
competição.

Figura 5 – Foto do Apuama e troféu ganho na 5th annual Mercury Remote Robot Challenge.
CONCLUSÃO
Este artigo apresentou, de forma detalhada, a arquitetura de hardware, software e
comunicação de dados do robô Apuama. As boas estratégias de projeto possibilitaram a
construção de um equipamento de baixo custo, mas que, ao mesmo tempo, possui uma boa
capacidade de operação e usabilidade. Os resultados obtidos pelo Apuama são bastante
satisfatórios e demonstram que o caminho trilhado neste projeto pode ser seguido, com sucesso,
por outros projetos de pesquisa na área de robótica dentro da instituição.
Algumas deficiências podem ser identificadas no projeto. Entre estas, a baixa velocidade
de deslocamento, consequência do elevado torque do chassi, necessário para vencer as subidas
mais íngremes. Com o objetivo de tratar essa deficiência, pode‐se trabalhar com um nível de
tensão mais elevado na alimentação dos motores DC, aumentando sua potência e,
consequentemente, a sua velocidade. Outra abordagem a ser investigada é tentar melhorar a
forma de tratamento das mensagens do tipo ON/OFF usadas para ativar ou desativar o
movimento em uma determinada direção, modificando‐a para um esquema baseado na
interrupção da movimentação após a ocorrência de um timeout em relação ao último comando
ON recebido.
Planejamos fazer um aprimoramento da garra robótica usada no Apuama, introduzindo
mais um grau de liberdade à mesma, possibilitando a realização do giro do braço e a
consequente melhoria da precisão e flexibilidade dos movimentos executados.
Um outro ponto que pode ser melhorado é a utilização do protocolo UDP na transmissão
do stream de vídeo. Isso permitirá reduzir as correções baseadas em retransmissões realizadas
pelo TCP, e os consequentes atrasos na visualização do vídeo, em redes que apresentem uma
taxa de erros elevada.

No contexto global dos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento realizados ao longo do
projeto, o Apuama contribuiu, principalmente, para despertar o interesse da comunidade do IFPB
pela robótica avançada, continuando o trabalho que já vem sendo realizado com estudantes dos
níveis técnico e superior, na robótica educacional básica.
Trabalhos futuros, previstos pelos autores, incluem também o desenvolvimento de robôs
telecontrolados capazes de operar em outros tipos de meios, como a água e o ar.
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RESUMO
A evolução da Engenharia de Controle tem trazido, ao
longo das últimas décadas, muitos avanços aos mais
diversos setores da sociedade, principalmente ao setor
industrial, onde as técnicas de controle desenvolvidas
neste período vêm sendo implementadas a fim de
aprimorar as especificações técnicas de desempenho de
um determinado sistema e, conseqüentemente,
aperfeiçoar processos de produção. O objetivo deste
artigo é apresentar o desenvolvimento através da
ferramenta simulink e Sisotool do Matlab® de um
sistema de tanques com perturbação natural constante,
controlados utilizando controle Proporcional‐Integral‐

Derivativo (PID) e
lógica fuzzy. O controlador
Proporcional‐Integral‐ Derivativo (PID) continua sendo
utilizado nas malhas de controle industriais por ser um
controlador eficaz e de fácil implementação. Já o
controlador fuzzy surgiu como uma estratégia viável
para os mais diversos tipos de processos industriais,
pelo fato da não necessidade de modelagem
matemática de um sistema ao utilizá‐lo. Assim
apresenta‐se a aplicação de dois métodos de controle o
PID e o controlador fuzzy, realizando uma comparação
entre eles.

PALAVRAS‐CHAVE: PID, Fuzzy, Controle

SIMULATION OF A PROCESS CONTROL USING LEVEL PID CONTROL AND FUZZY LOGIC
ABSTRACT
The Evolution of Control Engineering has
brought over the last decades, many advances to
various sectors of society, particularly the industrial
sector, where the control techniques developed during
this period have been implemented in order to improve
the technical performance a given system, and
consequently improve production processes. The
objective of this paper is to present the development of
the tool through Simulink and Matlab’s® Sisotool a
system of tanks with natural disturbance constant
controlled using Proportional‐Integral‐Derivative control
KEY‐WORDS: PID, Fuzzy, Control

(PID) and fuzzy logic. The Proportional‐Integral‐
Derivative (PID) is still used in industrial control loops to
be a controller effective and easy to implement. The
fuzzy controller has already emerged as a viable strategy
for different types of industrial processes, because of no
need for mathematical modeling of a system to use it.
Thus, we present the application of two control
methods for the PID and fuzzy controller, perform a
comparison between them.

SIMULAÇÃO DE UM PROCESSO DE CONTROLE DE NÍVEL UTILIZANDO CONTROLE PID E LÓGICA
FUZZY
INTRODUÇÃO
O controle automático de processos se consolidou ao longo das últimas décadas e se tornou
indispensável ao quadro industrial mundial. São enormes os ganhos obtidos através da aplicação
dessa tecnologia, entre eles melhor qualidade no produto final, maior confiabilidade dos
sistemas, aumento de segurança nas operações industriais (CAMPOS & TEIXEIRA, 2010).
Na indústria moderna, o desenvolvimento de projetos utilizando controladores de nível é
essencial. Exemplos como a indústria do petróleo, fabricantes de bebidas, entre outros, utilizam
esse controle a partir das mais diversas estratégias para a obtenção final de confiabilidade e
rapidez na produção.
Existem diversas maneiras para se construir um controlador, contudo o algoritmo mais
tradicional e utilizado na indústria é o Proporcional‐Integral‐Derivativo (PID). Esta popularidade
se dá por resultados satisfatórios através de ajustes simples nos parâmetros dos sistemas
(CAMPOS & TEIXEIRA, 2010). Porém, a utilização de controladores clássicos, na maioria dos
casos, não consegue atender as especificações de desempenho desejadas para um sistema não
linear. O que motivou o estudo de técnicas de controle mais sofisticadas capazes de atender aos
requisitos destes sistemas, chamadas de inteligência artificial fazendo uma comparação entre
ambos.
No meio industrial, devido à simplicidade na implementação, a lógica fuzzy vem sendo utilizada
no controle de diversos processos. Um exemplo a ser citado pode ser o controle de níveis de
líquidos, com o objetivo de que sejam conservados os níveis almejados para uma produção
eficiente. Além do mais, nivelar o líquido de determinado fluido pode ser importante para o
arrefecimento de equipamentos e máquinas, permitindo a renovação por um liquido em menor
temperatura, mantendo o resfriamento desejado (Schmidt, 2008).
ESTADO DA ARTE
O CONTROLADOR PROPORCIONAL‐INTEGRAL‐DERIVATIVO (PID)
O controlador Proporcional‐Integral‐Derivativo (PID) é capaz de prover retroalimentação,
eliminar erros de regime permanente através da ação integrativa e antecipar o futuro através da
ação derivativa, constituindo‐se, assim, de várias funções importantes. É sem dúvida o algoritmo
de controle mais tradicional da indústria (CAMPOS & TEIXEIRA, 2006).
Diversos métodos de sintonia para controladores PID existem, atualmente, na indústria. Dentre
eles pode‐se citar alguns clássicos, como é o caso de Ziegler Nichols (Ziegler & Nichols, 1942),
Cohen e Coon (Cohen & Coon, 1953) e López (López et al., 1967). Embora o desenvolvimento de
novas técnicas tenha se ampliado e ganhado aceitação no meio industrial, os métodos
tradicionais ainda constituem marcos referenciais.

A utilidade dos controles PID reside na sua aplicabilidade geral à maioria dos sistemas de
controle. No campo dos sistemas de controle de processos contínuos, é fato conhecido que as
estruturas de controle PID e PID modificadas provaram sua utilidade ao propiciar controle
satisfatório, embora não possam fornecer o controle ótimo em muitas situações específicas
(OGATA, 2000)
O CONTROLADOR FUZZY
A Lógica Fuzzy é uma técnica que incorpora a forma humana de pensar em um sistema de
controle. Um controlador fuzzy típico pode ser projetado para comportar‐se conforme o
raciocínio dedutivo, isto é, o processo que as pessoas utilizam par inferir conclusões baseadas em
informações que elas já conhecem. Por exemplo, operadores humanos podem controlar
processos industriais e plantas com características não‐lineares e até com comportamento
dinâmico pouco conhecido, através de experiência e inferência de relações entre as variáveis do
processo. A Lógica Fuzzy pode capturar esse conhecimento em um controlador fuzzy,
possibilitando a implementação de um controlador computacional com desempenho equivalente
ao do operador humano (SHAW & SIMÕES, 1999).
Para o desenvolvimento de um Controlador fuzzy é necessário que o projetista compreenda
como as imprecisões e incertezas ocorrem em processos de plantas industriais. E como elas
afetam as aplicações usuais da teoria de controle moderno, possibilitando a aferição da
relevância e confiabilidade dos resultados obtidos através da aplicação da teoria da lógica fuzzy
(LIMA, 2012)
A configuração básica de um controlador fuzzy é composta por:
Interface de fuzzificação; Base de conhecimento; Lógica de tomada de decisões; Interface de
defuzzificação.
Nessa transformação um conjunto de inferências fuzzy é usado para as tomadas de decisões,
gerando ao final uma transformação inversa do domínio fuzzy para o domínio do mundo real,
ocorrendo assim á compatibilidade e acoplamento entre a saída do algoritmo fuzzy e as variáveis
de atuação.
Na função da interface de fuzzificação os valores discretos (não fuzzy) das variáveis de entrada
geralmente advêm de sensores das grandezas físicas ou de dispositivos de entrada
computadorizados.
Um fator de escala pode ser usado para converter os valores reais de entrada para outros que
sejam cobertos pelo universo de discursos pré‐definidos para cada variável de entrada. Ademais
a interface de fuzzificação usa funções de pertinência contidas na base de conhecimento,
convertendo os sinais de entrada em um intervalo entre [0 e 1] que podem estar associados a
rótulos lingüísticos (TANSCHEIT, 2003).
A base de conhecimento representa o modelo do sistema a ser controlado. Consistindo de uma
base de dados (funções de pertinência linguísticas) e uma base de regras fuzzy linguística. A base

de dados fornece as definições numéricas necessárias, ás funções de pertinências usadas no
conjunto de regras fuzzy. A base de regras caracteriza os objetivos de controle e as estratégias de
controle utilizadas por especialistas na área, por meio de um conjunto de regras de controle em
geral linguísticas (SHAW & SIMÕES, 1999).
A lógica de tomada de decisões incorporada na estrutura de inferência da base de regras usa
implicações fuzzy para simular tomadas de decisões humanas. Tal lógica gera ações de controle,
inseridas a partir de um conjunto de condições de entradas antecedentes.
A interface de defuzzificação consiste em obter‐se um único valor discreto, utilizável numa
ação de controle concreta no mundo real, a partir de valores fuzzy de saída obtidos. Este único
valor discreto representa um compromisso entre os diferentes valores fuzzy contidos na saída do
controlador.
A estrutura do controlador fuzzy utilizada corresponde a um controlador fuzzy baseado em
regras. Nesse tipo de controlador foi construído um sistema de regras de inferência fuzzy
baseado em premissas e consequências.
SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL DE UM TANQUE COM PERTURBAÇÃO CONSTANTE
O sistema a ser controlado é um sistema de vazão de um tanque conectado a um reservatório
conforme a Figura 1. O mesmo é composto de: Um tanque, um reservatório, um motor‐bomba e
um sensor (sensor ultrassonico), que se comunica ao reservatório, através de uma válvula que
encontra‐se permanentemente aberta.

Figura 1 ‐ Sistema de tanques a ser controlado
O reservatório é o responsável por alimentar o sistema evitando a falta d’água. O motor‐
bomba é acionado para encher ou secar o tanque nº 1, sempre em função do nível de referência
desejado.
Esse tipo de processo tem duas dinâmicas bem diferentes:

 Uma dinâmica do processo é definida quando é enviado um sinal de controle para o motor
bomba com o objetivo de encher o tanque.
 A outra dinâmica se refere quando o motor‐bomba é acionado para retirar água do tanque,
até que se atinja o nível desejado.
Tal comportamento se caracteriza por um processo não linear, pois, a planta não pode ser
expressa por apenas uma função de transferência, para todos os modos de operação. Faz‐se
necessário linearizar o modelo em torno de um ponto de operação.
MÉTODO DE ZIEGLER E NICHOLS
Para utilização junto ao controlador fuzzy, optou‐se pela implementação de um controlador
PID em paralelo, através deste é possível diminuir consideravelmente erros de regime para o
sistema. Os métodos de Ziegler e Nichols usam como critério de desempenho uma razão de
declínio igual a ¼. Mesmo sendo este considerado o critério que leva ao desempenho ótimo dos
controladores em geral, Ziegler e Nichols alertaram que nem sempre ele deve ser usado.
A razão entre o tempo morto e a constante de tempo (q/t) é conhecida como fator de
incontrolabilidade do processo (CORRIPIO, 1990). Quanto maior for tal fator, mais difícil será
controlar o processo, ou seja, quanto maior o tempo morto em comparação à constante de
tempo, mais difícil será controlar esta planta.
MODELO DE MAMDANI
Através do software Matlab é possível simular Controladores Fuzzy. O mesmo possui vários
blocos no simulink que se relacionam com a lógica nebulosa (reluviewer, por exemplo) e que
permitem que através da inserção de um modelo MAMDANI ou SUGENO antes definido e
composto de diversas funções de pertinência, se chegue a um determinado resultado. Mamdani,
1974 propôs que as regras de produção possuiriam relações difusas tanto em seus antecedentes
como em seus consequentes.
O modelo de Mamdani inclui módulos de interface que transformam as variáveis de entrada
em conjuntos difusos e, posteriormente, os conjuntos difusos gerados na saída em grandezas
numéricas proporcionais, na Figura 2 é possível observar este modelo.

Figura 2 ‐ Modelo Mamdani

No modelo de Mamdani a inferência se dá da seguinte maneira:
 Os antecedentes de cada norma da base de regras são processados por meio da operação de
intersecção difusa;
 Este processo gera um grau de pertinência de ativação para cada regra;
 Todas as regras que possuírem um grau de pertinência de ativação maior do que zero irão
contribuir para o cálculo da saída.
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLADOR FUZZY
A partir do sistema de tanques representado na Figura 1 e tendo utilizado o modelo proposto
por Mamdani, foi desenvolvido o sistema da seguinte maneira. A simulação foi desenvolvida em
ambiente Matlab®.
Com o controle de nível na referencia desejada, foram indicadas nas entradas do controlador
duas possíveis variáveis, sendo uma denominada de ERRO (fig. 3) e a outra de DERIVADA DO
ERRO (fig. 4). Essas entradas são compostas de funções triangulares e trapezoidais.

Figura 3 ‐ Variável de Entrada “ERRO”

Figura 4 ‐ Variável de Entrada “DERERRO”
Com o valor de RANGE proposto para o erro entre ‐5 e 5, o que mostra um possível erro de 0 a
10 níveis (800ml) que é a capacidade do reservatório de controle, as funções de pertinência ENG
(Erro Negativo Grande), EM (Erro Negativo), ENP (Erro Negativo Pequeno), EZ (Erro Zero) e EPP
(Erro Positivo Pequeno), EP (Erro Positivo) e EPG (Erro Positivo Grande) possuem valores nos
quais a intersecção desses pontos está inserida, a intersecção entre as funções de pertinência de
entrada de um sistema de inferência fuzzy visam amenizar possíveis erros em regime.

Para a Derivada do Erro, o Range varia de ‐0.2 a 0.2, sendo que as funções de pertinência DEN
(Derivada de Erro Negativo), DEZ (Derivada de Erro Zero) e DEP (Derivada de Erro Positivo)
variam no intervalo entre ‐0.4 a 0.4, deste modo irá garantir que não ocorra a variação de valores
no intervalo das funções.
A bomba é de 12 Volts e corrente contínua, no entanto para obtermos os resultados desejados
é necessário apenas metade de sua capacidade, ou seja, apenas com 6 Volts, sendo este o
suficiente para um bom desempenho do projeto proposto.
A partir dos valores de entradas e saídas definidos para o bom desempenho do controlador, o
operador define quais as melhores combinações de valores que relacionam entradas e saídas
para que se possa obter a referência desejada. Sendo obtido neste estudo:
1.

If (ERRO is ENG) and (DERERRO is DEN) then (PWMIDEAL is PWMN)(1);

2.

If (ERRO is ENG) and (DERERRO is DEZ) then (PWMIDEAL is PWMN)(1);

3.

If (ERRO is ENG) and (DERERRO is DEP) then (PWMIDEAL is PWMN)(1);

4.

If (ERRO is EN) and (DERERRO is DEN) then (PWMIDEAL is PWMN)(1);

5.

If (ERRO is EN) and (DERERRO is DEZ) then (PWMIDEAL is PWMN)(1);

6.

If (ERRO is EN) and (DERERRO is DEP) then (PWMIDEAL is PWMN)(1);

7.

If (ERRO is ENP) and (DERERRO is DEN) then (PWMIDEAL is PWMNP)(1);

8.

If (ERRO is ENP) and (DERERRO is DEZ) then (PWMIDEAL is PWMNP)(1);

9.

If (ERRO is ENP) and (DERERRO is DEP) then (PWMIDEAL is PWMNP)(1);

10. If (ERRO is EZ) and (DERERRO is DEN) then (PWMIDEAL is PWMZ)(1);
11. If (ERRO is EZ) and (DERERRO is DEZ) then (PWMIDEAL is PWMZ)(1);
12. If (ERRO is EZ) and (DERERRO is DEP) then (PWMIDEAL is PWMZ)(1);
13. If (ERRO is EPP) and (DERERRO is DEN) then (PWMIDEAL is PWMPP)(1);
14. If (ERRO is EPP) and (DERERRO is DEZ) then (PWMIDEAL is PWMPP)(1);
15. If (ERRO is EPP) and (DERERRO is DEP) then (PWMIDEAL is PWMPP)(1);
16. If (ERRO is EP) and (DERERRO is DEN) then (PWMIDEAL is PWMP)(1);
17. If (ERRO is EP) and (DERERRO is DEZ) then (PWMIDEAL is PWMP)(1);
18. If (ERRO is EP) and (DERERRO is DEP) then (PWMIDEAL is PWMP)(1);
19. If (ERRO is EPG) and (DERERRO is DEN) then (PWMIDEAL is PWMP)(1);

20. If (ERRO is EPG) and (DERERRO is DEZ) then (PWMIDEAL is PWMP)(1);
21. If (ERRO is EPG) and (DERERRO is DEP) then (PWMIDEAL is PWMP)(1);

RESULTADOS

Figura 5 - Diagrama de Blocos do Processo

De acordo com o esquemático apresentado na Figura 5, têm‐se que um gerador de sinal gera
uma referência quadrada com uma frequência que é determinada pelo tempo em que se deseja
fazer a variação de nível no reservatório de controle, o nível de referência X determina a
quantidade de fluido que se deseja no reservatório de controle, um bloco derivador é colocado
em série com o bloco fuzzy indicando a simulação de um fuzzy PID, é inserida uma saturação e
um ganho no sistema para amplificar o sinal de tensão na bomba, e é ainda modelada uma
função de transferência que representa a dinâmica da planta.
A partir de todos os dados citados, foram desenvolvidas as simulações para o controle de nível.
Essas simulações foram realizadas com o principal intuito de se analisar a dinâmica do sistema
quando sujeito a variações de referência diferentes. As Figuras 6, 7, 8 mostram variações de
níveis entre 4 e 10 pontos.

Figura 6 ‐ Sinal de Controle e Resposta do Sistema para uma variação de 4 pontos de nível

Figura 7 ‐ Sinal de Controle e Resposta do Sistema para uma variação de 8 pontos de nível

Figura 8 ‐ Sinal de Controle e Resposta do Sistema para uma variação de 10 pontos de nível
Nas simulações realizadas tem‐se como referência um sinal azul e, o sinal verde que indica o
comportamento da saída do sistema. O tempo de simulação utilizado foi de 3000s.
É possível observar para as figuras um overshoot. Esse overshoot se deve ao fato, da diferença
entre os níveis ser muito pequena e o sinal de tensão repassado a bomba (sinal de controle) não
ter tempo o suficiente pra diminuir de forma gradativa, já que em aproximadamente 3s já se
alcançou o nível desejado, tanto quando a referência é positiva, como quando é negativa
apresenta um overshoot que está dentro da faixa de tolerância considerada para esse trabalho,
percebe‐se a melhoria no comportamento do sistema devido ao fato da dinâmica ser mais lenta
(conforme aumenta a diferença entre os níveis), o que permite que o sinal de tensão que chegue
na bomba possa se comportar de maneira mais gradativa.
Com as simulações desenvolvidas para comprovação da eficiência do controlador, percebe‐se
que quanto maior a diferença entre os níveis que se deseja atingir, melhor será o
comportamento do controlador fuzzy.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nota‐se através do trabalho desenvolvido que o controlador fuzzy trabalhando em conjunto
com o controlador PID se torna uma estratégia interessante para o controle de nível. Por se
tratar de um sistema não linear o controlador fuzzy se mostrou vantajoso, vez que os resultados
obtidos foram satisfatórios. Para trabalhos futuros será aplicado como dispositivo de
automatização do sistema o Arduíno, através dele será implementada a lógica fuzzy junto ao
controlador PID sendo realizados os testes para controle do protótipo.
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Aproveitamento energético do glicerol: Análise das propostas de queima direta e emprego em
células a combustíveis no contexto da Planta Piloto de Biodiesel do IFBA – Campus Paulo
Afonso.

1

F. A. Nascimento (IC)¹ ; R. A. Nink (PQ)2 ;
Estudante de Engenharia Elétrica, Bolsista IC ‐ PIBIT. 2Professor e Pesquisador do Grupo de Pesquisa Meio
Ambiente e Energia. Instituto Federal da Bahia, IFBA – Campus Paulo Afonso.
e‐mail: fabianoalmeidaeng@gmail.com, ricardonink@gmail.com

RESUMO
O biodiesel é um biocombustível oriundo de que quando incrementando com maiores volumes ao
fontes renováveis de oleaginosas, constituindo‐se uma diesel decresce as taxas de importação desse
alternativa menos poluente que o diesel (combustível combustível elevando assim o ganho econômico. Este
fóssil derivado do petróleo). Durante a produção de trabalho consistiu numa análise das alternativas
biodiesel o principal resíduo gerado é o glicerol, energéticas resultantes do aproveitamento do glicerol,
substância que, quando descartada incorretamente, voltadas para a transformação da energia molecular e
polui o meio ambiente. Diante da nova legislação, que química em energia elétrica. As tecnologias a serem
impôs um incremento de 5% de biodiesel ao diesel tratadas foram previamente selecionadas pelos critérios
comum, o Brasil produz atualmente 2,6 bilhões de litros de limpeza, e renovação energética além da demanda
de biodiesel por ano, resultando em cerca de 260 mil ociosa. Os resultados dessa revisão servirão como base
toneladas de glicerol residual, volume este muito para elaboração de uma proposta de aproveitamento
superior à sua atual demanda. O consumo desse volume energético da glicerina oriunda da produção de biodiesel
extra de glicerol é fundamental para viabilizar por
usinas
Pilotos
com
fins
didáticos.
economicamente o aumento da produção do biodiesel,
PALAVRAS‐CHAVE: Glicerol, combustão, hidrogênio, eficiência.

Glycerol as an energy source: Analysis of proposals for direct combustión and fuel cells using in
the contect of the Biodiesel Pilot Plant IFBA – Campus Paulo Afonso
ABSTRACT
Biodiesel is a biofuel derived from renewable
oilseed, constituting a less polluting alternative than
diesel (fossil fuel derived from petroleum). During the
production of biodiesel the main by‐product generated
is the glycerol, a substance that, when improperly
discarded, pollute the environment. Before the new
legislation, brazilian’s currently production are about 2.6
billion liters of biodiesel per year, resulting in about 260
tons of residual glycerol, a volume that exceeds by far its
ruling demand. The using of this extra volume of glycerol
is essential to turn viable – in economic terms – the
increasing of biodiesel production consequently
increasing the rate of biodiesel in diesel and decreasing
import’s rates of these fuel thereby raising economic
gain. This study consisted in analysis of alternative
KEY‐WORDS: Glycerol, Combustion, Hydrogen, Efficiency.

energetic reuse from the residual glycerol in electrical
energy production. We identified two major forms of
exploitation: Thermal energy production, power
generation. All these technologies are noted for being
clean, renewable and had a constant human demand.
The results of this review will serve as a basis for
drawing up a proposal for energy reuse of glycerin
derived from biodiesel production in pilot plants with
didactic purposes.

INTRODUÇÃO
O glicerol (1,2,3‐propanotriol) é uma molécula orgânica pertencente à família dos álcoois,
dotado de três grupos hidroxila, sendo um importante intermediário no metabolismo dos
organismos vivos, sendo encontrado naturalmente na forma combinada, formando glicerídeos
em gorduras animais, gorduras vegetais e óleos. É um líquido incolor, viscoso, higroscópico, de
sabor doce, inodoro e não tóxico, além de ser solúvel na água e facilmente biodegradado
(KENAR, 2007; PAGLIARO et al. 2007; ZHOU et al, 2008; BEATRIZ et al, 2011). É obtido como
subproduto em quatro processos distintos: manufatura de sabão, produção de ácidos graxos,
produção de ésteres graxos, podendo também ser sintetizado a partir de óxido de propileno. O
glicerol pode assim ser recuperado como um subproduto quando os óleos são saponificados no
processo de fabricação industrial de sabão. Constitui igualmente o maior subproduto com maior
valor agregado decorrente das reações de transesterificação que ocorrem durante os processos
de síntese óleoquímica e de produção de biodiesel (WANG, 2001; KENAR, 2007; ZHOU et al,
2008).
O biodiesel constitui o produto de uma reação química entre um ácido graxo de origem
vegetal ou animal e um álcool simples (sendo os mais usados o metanol e o etanol) na presença
de um catalisador (sendo o mais comum o hidróxido de sódio), num processo denominado
transesterificação, que leva à formação de ésteres metílicos ou etílicos (biodiesel) e glicerol como
principal subproduto (MOTA et al, 2009; BEATRIZ et al, 2011).
O aumento da produção do biodiesel decorrente do incremento de 2 para 5% na
composição do diesel comum, resultou também no aumento proporcional do seu principal
resíduo, o glicerol. Estima‐se que, para cada tonelada de biodiesel produzida, gera‐se 0,1
tonelada de glicerol resultante. O Brasil produz atualmente 2,6 bilhões de litros de biodiesel por
ano, resultando em cerca de 260 mil toneladas de glicerol residual (MOTA et al, 2009; BUENO e
SILVA, 2012; VASCONCELOS, 2012). Ainda assim, o ganho econômico representado pelo
incremento de biodiesel no diesel é altamente relevante. A Petrobrás anunciou que com o
aumento para 7% do teor de biodiesel no diesel, como já é planejado para o ano de 2014,
convergirá em uma economia de 2,3 bilhões a estatal neste ano (segundo cálculos de Daniel
Furlan, gerente de economia da Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais).
Esta medida ainda contribuiria para a redução da exportação anual de diesel, visto que a
Petrobrás já trabalha com o limite de potencial de refino e a produção é continuamente
crescente, equilibrando o déficit da balança comercial brasileira e a economia interna. Outrora o
Brasil é um mercado ascendente na exportação da glicerina, em 2013 bateu recordes tanto em
volume quanto em faturamento. Em um contexto atualizado, no mês de janeiro de 2014 teve
uma queda de cerca de 7,5% em relação ao mês anterior sendo a menor comercialização exterior
desde outubro de 2013. (www.biodieselbr.com)
O mercado mundial do glicerol, entretanto, encontra‐se desequilibrado: a disponibilidade
é muito superior à procura. Apesar do aumento da demanda pelas indústrias de higiene pessoal e
cosmética, a grande maioria dos mercados já se encontra numa fase relativamente madura,

sendo pouco provável a expansão dos mercados existentes. Assim, a absorção do excesso de
glicerol só poderá ser feita através da identificação de novas aplicações e desenvolvimento de
novos produtos (BEHR et al, 2008; MILLI et al, 2011). Este cenário indica que a viabilização
comercial de biodiesel deve obrigatoriamente passar pelo consumo da quantidade extra de
glicerina, resíduo que gera impactos ambientais negativos em caso de descarte inadequado. O
aumento da produção deste novo combustível só poderá ser economicamente e ambientalmente
viável se forem encontradas novas aplicações e novos mercados para o glicerol produzido (BEHR
et al, 2008; MOTA et al, 2009; SANT’ANNA et al, 2012).
O propanotriol possui também razoável densidade energética, em torno de 6,26 kWh/L,
sendo superior ao etanol (5,44 kWh/L líquido puro), ao metanol (4,04 kWh/L líquido puro), ou à
glicose (4,12 kWh/L solução saturada), tornando se energeticamente um combustível muito
atraente e com a capacidade de operar em concentrações de até 98,9% de combustível, devido à
sua ótima capacidade de oxidação (ARECHEDERRA et al., 2007; ARECHEDERRA & MINTEER, 2009).
Com relação ao seu poder calorífico, o glicerol contém cerca de 16 MJ/kg de energia química,
equivalente à aproximadamente 1/3 da energia química contida em combustíveis nobres, tais
como o querosene (42,8 MJ/kg) e a gasolina (44,4 MJ/kg) (METZGER, 2007).
Neste contexto, o presente trabalho objetivou analisar duas formas de aproveitamento
energético do glicerol: a queima direta para geração de energia térmica e cogeração de energia
elétrica, e também o emprego do glicerol como doador de hidrogênios para geração de enrgia
empregando‐se células a combustível. Tais análises vêm contribuir para a construção de uma
proposta sustentável de aproveitamento deste subproduto, a ser implantada na Usina Piloto de
Biodiesel do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia (IFBA) – Campus Paulo
Afonso.
MATERIAIS E MÉTODOS
 Caracterização da Planta Piloto de Biodiesel:
A usina piloto de biodiesel está localizada na Unidade II – Sal Torrado do IFBA Campus
Paulo Afonso, município de Paulo Afonso – Bahia. Trata‐se de um modelo da BRASBRIO
ENGENHARIA INDUSTRIAL, cujo objetivo de funcionamento é majoritariamente didático, a ser
empregado em atividades de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento e inovação no setor
de biocombustíveis.
Acomodada em uma área total de 5000 m² e uma área construída de 507,38 m², a planta
piloto possui uma capacidade produtiva de 2.500 L/dia (ou 912.500 L/ano) de biodiesel quando
em pleno funcionamento, mas com uma capacidade produtiva inicial planejada de apenas 288
ton/ano, correspondendo a uma produção de aproximadamente 900 L/dia (328.500 L/ano), com
a consequente obtenção de 90 L/dia ou 32.850 L/ano de glicerol residual.
A planta piloto dispõe de tanques de armazenamento destinados à acomodação do
biodiesel, óleo vegetal e álcool, além de tanque de armazenamento de glicerina bruta com
capacidade de armazenamento de 14.500 litros; e tanque para acomodação da glicerina
purificada com capacidade de 11.500 litros, com uma área de extravasamento de 14 m².

 Identificação das Formas de Aproveitamento Energético do Glicerol:
O levantamento dos métodos e tecnologias empregadas na geração de energia a partir do
glicerol foi conduzido mediante consulta à bibliografia especializada constante em periódicos
científicos indexados, além de teses e dissertações sobre o tema disponíveis à consulta pública na
internet.
Os descritores utilizados nas buscas foram: aproveitamento energético do glicerol;
glicerina + energia; glicerol + queima direta; glicerol + hidrogênio e glicerol + células a
combustível. Os termos glicerol, glicerina e propanotriol foram substituídos entre si em cada
conjunto de busca para abranger todas as possibilidades nomenclaturais desta molécula.. Todos
os descritores foram empregados nos idiomas português, inglês e espanhol. Priorizaram‐se as
informações constantes em artigos e produções acadêmicas recentes, não tendo sido,
entretanto, adotado critério temporal de inclusão/exclusão das informações encontradas.
 Sistematização das Informações:
Os diferentes métodos de conversão do glicerol em energia foram sistematizados
mediante a construção dos quadros comparativos evidenciando as vantagens e desvantagens de
cada método sob os seguintes aspectos: energético, técnico/tecnológico, econômico,
socioambiental, e pedagógico.
RESULTADOS E DISCURSÕES
Combustão do Glicerol para a Produção de Energias Térmica e Elétrica:
Em meio às diversas possibilidades de aproveitamento energético do glicerol, a
combustão assistida e controlada para produzir energia térmica é considerada a mais promissora.
Boa parte do glicerol gerado nas plantas de biodiesel é empregada na queima direta em fornos e
caldeiras para geração de energia calorífica nas próprias usinas, além da queima em outras
unidades industriais, como olarias e siderúrgicas (ALVES, 2010; VASCONCELOS, 2012).
Com relação ao desempenho energético da queima direta do glicerol bruto, Maturana
(2011) obteve uma recuperação real de energia de 4,96 kW/kg de glicerina bruta, demonstrando
que a combustão direta possibilita recuperar 59 vezes mais energia do que a queima do biogás
obtido a partir da conversão da glicerina. Ainda de acordo com este autor, a glicerina bruta
apresenta em média 78% de eficiência térmica durante sua combustão, sendo 4% maior do que a
eficiência térmica do óleo diesel e 11% maior do que à recuperada nos testes com a glicerina
purificada. Comparando‐se a recuperação energética real entre glicerina bruta e tratada, o
tratamento da glicerina foi ineficaz, pois resultou em apenas 2,52KW/kg de energia liberada,
contra os 4,96 KW/kg supracitados da glicerina bruta.
Albarelli et al (2011) modelaram um sistema de cogeração de energia operado por ciclo
de vapor, contendo um gerador de vapor adaptado para queimar glicerol. Os autores obtiveram
uma elevada eficiência global ‐ em torno de 85% ‐, sendo que, neste sistema, a geração de
energia térmica foi superior à geração de eletricidade, uma vez que o ciclo de vapor opera para
atender majoritariamente a demanda por energia térmica. Ainda assim, os resultados

demonstraram que, para o modelo construído, 50% energia elétrica produzida pela combustão
do glicerol seria suficiente para atender as necessidades da planta de biodiesel e que a outra
metade poderia ser vendida à concessionária local de eletricidade para atender as demandas da
comunidade.
O glicerol tem sido empregado também como um adjuvante na confecção de briquetes de
biomassa residual, produtos de alto poder calorífico, obtidos pela compactação, sob pressão e
temperatura elevada, de resíduos lignocelulósicos (madeira, carvão, casca de arroz, palha de
milho, sabugo, casca de coco, bagaço de cana, torta e casca de oleaginosas). Os briquetes
apresentam forma regular e constituição homogênea, sendo considerados uma lenha ou carvão
ecológico de alta qualidade (BRASY et al, 2009; CHAIYAOMPORN & CHAVALPARIT, 2010;
SANT’ANNA et al, 2012)
Assim, a queima assistida tem se mostrado também uma destinação ambientalmente
correta do glicerol, uma vez que substitui eficientemente a lenha, o carvão vegetal e os
combustíveis fósseis, a exemplo do óleo diesel e do carvão mineral (ALVES, 2010). A combustão
adequada da glicerina bruta como meio alternativo de recuperação e aproveitamento de energia,
contribui também para a redução do efeito estufa, uma vez que se trata de uma fonte renovável
de energia e, portanto, seu balanço de emissões de CO2 é praticamente neutro (MATURANA,
2011).
Durante a combustão, há diferenças quanto à emissão de poluentes provenientes do
glicerol bruto e tratado. A combustão do glicerol bruto resulta na redução das emissões de
óxidos de nitrogênio (NOx), pois os sais de Na e K – empregados como catalisadores na produção
de biodiesel – atuam como agentes redutores. Já a combustão da glicerina tratada, quando
comparada à glicerina bruta, reduz à metade as emissões de monóxido de carbono (STRIUGAS et
al, 2008; CAVALCANTE JÚNIOR et al, 2012).
A queima de 1 kg de glicerol tratado resulta, em média, na emissão de 1,3 kg de CO2,
enquanto que para o glicerol bruto, essa taxa sobe para 1,8 kg de CO2. Em termos comparativos
aos combustíveis fósseis, em especial ao óleo diesel, observa‐se uma grande diferença em
relação às emissões de gás carbônico, que neste atinge cerca de 3,5 kg para cada quilograma
queimado. Quando observados outros gases poluentes, o glicerol tratado apresenta grande
produção de ClO (0,1 kg/kg), indicando presumivelmente a presença de dioxinas policloradas e
HCL em sua composição (MATURANA, 2011; CAVALCANTE JÚNIOR, 2012).
Neste contexto, alguns autores têm ressaltado a necessidade de se observar
determinados parâmetros relativos à queima direta da glicerina, a exemplo da necessidade de
pré‐aquecimento dos queimadores, e da possibilidade de formação, durante a combustão, de
aldeídos e de acroleína – esta última uma molécula cujas características químicas indicam ser
potencialmente tóxica para organismos vivo – e altos níveis de material particulado (BEHR et al,
2008; STRIUGAS et al, 2008). Estudos realizados com a glicerina tem apontado a utilização de
outras fontes de biomassa para o pré‐aquecimento dos queimadores, além da adição de água ao
glicerol usado na queima, o que pode reduzir em até 80% as emissões de monóxido de carbono e
material particulado (METZGER, 2007; ALVES, 2010; MOREIRA, 2012), melhorando o seu
desempenho ambiental.

Sob o ponto de vista econômico, Bohon et al (2011) destacam que a utilização do glicerol
na queima direta para geração de vapor e cogeração de eletricidade, quando combinada à
produção de biodiesel, traduz‐se em vantagens ao otimizar uma integração energética que
abastece a própria usina, elimina custo com transporte e logística de distribuição, além de reduzir
sensivelmente a necessidade de utilização de combustíveis fósseis para operação da planta.
Outrossim, conforme proposto por Albarelli et al (2011), a cogeração de energia elétrica a
partir da queima do glicerol, possibilita a produção de um excedente que pode ser revendido à
concessionária de eletricidade local, gerando capital que pode ser investido na operação e
modernização da usina de biodiesel. Neste contexto, por funcionar como um combustível
renovável, a queima do glicerol em substituição à lenha, ao carvão e outros combustíveis fósseis
também pode gerar créditos de carbono que, sendo negociados em leilões, convertem‐se numa
alternativa de renda para a manutenção da planta.


Utilização de Glicerol como Fonte de Hidrogênios para Células a Combustível

Uma promissora aplicação para o glicerol é utilizá‐lo como fonte de hidrogênio em células
a combustível, que são dispositivos eletroquímicos que convertem energia química de uma
reação diretamente em energia elétrica (Figura 1). Numa célula a combustível, o glicerol funciona
como doador de hidrogênios, através da oxidação catalítica de suas três funções álcool (OH).
Trata‐se de um processo teoricamente eficiente, pois este triálcool apresenta elevada densidade
de energia (6.260kWh L‐1) quando comparado a outros combustíveis como o etanol (5.442 kWh
L‐1) e o metanol (4.047 kWh L‐1). (ARECHEDERRA et al, 2007; ADHIKARI et al, 2009).
Atualmente, cerca de 80% do hidrogênio produzido industrialmente provém de
combustíveis fósseis, tais como o gás natural e outros hidrocarbonetos. Estima‐se que a demanda
mundial por hidrogênio como combustível venha a aumentar nos próximos anos, não somente
pelo esgotamento do petróleo, mas também devido ao aumento das restrições ambientais em
relação às emissões de gases estufa (AVASTHI et al, 2013). Neste aspecto, novamente o glicerol
residual se apresenta como uma matéria prima interessante para a produção de hidrogênio.
Os processos de obtenção de hidrogênios, em geral, são descritos com base no metano ou
etanol, pois ambos são combustíveis de fácil manipulação, com reduzida toxicidade e produzidos
a partir de diferentes fontes de biomassa. Tomando‐se o metano ou o etanol como parâmetros, a
produção de hidrogênios a partir da glicerina envolve reações químicas complexas, cuja
maximização do desempenho depende de condições operacionais tais como pressão,
temperatura, pureza da matéria prima e tipo de catálise (ROSSI et al, 2009; VAIDYA &
RODRIGUES, 2009).

Figura 1 –Princípio de funcionamento de uma célula a combustível.
As reações simplificadas de obtenção de hidrogênios a partir do metano, do etanol e da
glicerina empregando‐se o método de reforma a vapor são apresentadas na Figura 2. A análise
das equações permite constatar que o desempenho estequiométrico teórico da obtenção de
hidrogênios é maior para a glicerina do que para o metano e o etanol.

ETANOL

GLICERINA

Figura 2 –Equações comparativas do desempenho teórico de obtenção de hidrogênios a partir de
etanol e glicerina.
Avasthi et al (2013), ressaltam ainda que, no caso da obtenção de hidrogênios a partir do
metano, um combustível está sendo empregado para gerar outro. Esse raciocínio não se aplica ao
glicerol, uma vez que este subproduto não se enquadra como uma fonte energética clássica ou
largamente empregada, sendo então preferível a sua utilização em relação ao metano nos
processos de obtenção de H2. Reflexão semelhante pode ser aplicada à utilização do etanol para
este fim, uma vez que este álcool é largamente utilizado como combustível em veículos
automotores. Em relação á geração de gases como o CO e o CO2 decorrentes do processo de
obtenção de hidrogênios, o balanço de emissões do glicerol é praticamente neutro, uma vez que
este é oriundo de uma fonte renovável.
Diversos processos de obtenção de hidrogênios a partir do glicerol já foram descritos. A
reforma a vapor é o método mais amplamente empregado pela indústria, independentemente
da matéria prima utilizada. Trata‐se da obtenção de hidrogênios a partir da conversão do glicerol
na presença de vapor de água em alta temperatura, resultando na formação de H2 e CO. O
monóxido é então na presença de uma molécula de água (reação de shift), resultando na

produção de CO2 e outra molécula de gás hidrogênio (ADHIKARI et al, 2009; POMPEO et al, 2011;
WANG et al, 2013).
Outros processos de processos de obtenção de hidrogênio a partir do glicerol se
encontram sob análise, a exemplo da oxidação parcial, da reforma autotérmica, da reforma em
fase aquosa e da reforma supercrítica em água. Uma revisão sobre estes métodos pode ser vista
no trabalho de Adhikari et al (2009). Valliyappan et al (2008) descrevem ainda um método de
pirólise do glicerol para produção de H2. Entretanto, como ressaltam Avasthi et al (2013), a
maioria do estudos se concentra em “como” produzir H2 a partir da glicerina, ao invés de se
concentrarem em efetivamente produzir hidrogênio tendo o glicerol bruto como matéria prima.
Processos como a reforma supercrítica em água vem se apresentando como alternativas
interessantes dentre as formas de conversão de hidrogênio, em especial devido ao seu elevado
rendimento. Byrd et al (2008), empregando esta metodologia associada a um catalisador a base
de Ru/Al2O3, foram capazes de obter 6,5 mol de H2 por mol de glicerol, num processo que
requereu, no entanto, uma temperatura de 800º C e uma pressão de 241 bar.
Há estudos, muitos deles ainda em fase inicial de desenvolvimento, empregando
microrganismos como conversores de glicerol em hidrogênio. Costa et al (2011), isolaram uma
linhagem de Klebisiella pneumoniae capaz de produzir hidrogênio a partir do glicerol com uma
taxa de eficiência de 0,45 mol/mol, operando em temperatura equivalente a 39% e pH em torno
de 9,0. Ito et al (2005), por sua vez, isolaram uma linhagem de Enterobacter aerogenes que foi
empregada por Jitrwung et al (2013) em um meio de cultivo cuja concentração de sais foi
otimizada, possibilitando a obtenção de 0,85 mol/mol de H2 tendo o glicerol bruto como matéria
prima. Já Sabourin‐Provost & Hallenbeck (2009) empregaram uma linhagem de
Rhodopseudomonas palustris para obtenção de H2 mediante a fotofermentação do glicerol
bruto. Os autores constataram elevado rendimento, obtendo 6H2 por molécula de glicerol, cerca
de 75% do máximo estequiométrico dessa reação.
Diversos microrganismos têm sido empregados com essa mesma finalidade, a exemplo de
linhagens puras ou culturas mistas de bactérias dos gêneros Escherichia, Clostridium,
Entereobacter e Klebisiella (Biebl et al, 2005; ITO et al, 2005; LIU & FANG, 2007; GONZALEZ et al,
2008). Jitrwung & Yargeau (2011), ressaltam que, apesar de haver um potencial imenso para a
produção de bio‐hidrogênio a partir do glicerol bruto, existem diversos desafios ainda a serem
vencidos, a exemplo da transferência dos resultados laboratoriais para um modelo de operação
contínua requerida em aplicações em escala industrial. Microrganismos e enzimas, além de
serem empregados na geração de bio‐hidrogênio, podem também ser utilizados na construção
de células a combustível biológicas, tecnologia ainda em fase inicial de estudos e com resultados
preliminares promissores, mas atualmente com desempenho muito inferior ao das células
tradicionais e cujos custos de implantação são bastante proibitivos. Uma revisão sobre o tema
pode ser encontra no trabalho de Minteer et al (2007).
Findo o processo de produção de hidrogênio, há de se analisar também a sua utilização
nas células a combustível para a efetiva geração de energia. Uma célula a combustível é um
dispositivo eletroquímico que converte energia química diretamente em energia elétrica e
energia térmica a partir da reação entre um combustível (geralmente H2) e o oxigênio do ar.
Trata‐se de um sistema espontâneo, do ponto de vista termodinâmico, não havendo necessidade
da injeção de energia de uma fonte externa para disparar o sistema. Apresenta ainda baixos

índices de emissão de gases poluentes ou estufa e é bastante versátil em termos de fontes
combustíveis (ALDABÓ, 2004).
Dentre as tecnologias disponíveis, as células a combustível do tipo membrana de troca de
prótons (PEMFC) e as células de ácido fosfórico (PAFC) são as mais comumente empregadas
como fontes estacionárias (BRAGA et al, 2009; CÂNDIDO et al, 2013). Já as células que usam
álcool diretamente como combustível (DAFC) despontam como uma tecnologia interessante,
especialmente quanto ao uso do glicerol residual como matéria prima. Os custos de aquisição e
de operação de células a combustível ainda são bastante proibitivos. Não foram identificadas
tecnologias nacionais de fabricação de células a combustível, carecendo assim da importação de
maquinários e peças para a plena operação. Apesar de ser um processo espontâneo, a eficiência
energética da maioria das células é inferior a 30%, sendo grande parte da energia perdida na
forma de calor.
CONCLUSÃO
Neste trabalho, foi apresentada uma visão geral sobre a problemática do aumento da
produção de glicerol no mercado, provocado pelo aumento da utilização de biodiesel, abordando
formas possíveis de aproveitamento. O glicerol possui aplicabilidades bastante diversas, podendo
ser empregado em indústrias farmacêuticas, alimentícia e de cosméticos. Porém estas aplicações
parecem não ser suficientes para aproveitar toda glicerina residual gerada. Neste contexto, pode‐
se empregá‐la na geração de energia térmica ou elétrica.
A produção de energia a partir do glicerol tem se mostrado como uma alternativa
promissora de aproveitamento, dado o seu caráter de reciclo, tornando esta forma de
aproveitamento virtualmente vantajosa, tanto economicamente quanto ambientalmente.
Dos processos de aproveitamento energéticos da glicerina aqui descritos,tanto a queima
direta quanto a utilização em células a combustível despontam como formas interessantes de
aproveitamento do ponto de vista técnico‐pedagógico do IFBA – Campus Paulo Afonso como
instituição de ensino, permitindo uma integração entre pesquisadores e estudantes dos cursos
de graduação em Engenharia Elétrica e dos cursos técnicos de Eletromecânica e Biocombustíveis.
Assim, esta análise embasará a organização de uma proposta adequada ao aproveitamento da
glicerina residual aplicada à realidade da usina piloto de biodiesel do IFBA – Campus Paulo
Afonso.
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RESUMO
Esse artigo apresenta uma investigação sobre o
cenário do IFCE virtual em uma estrutura de
computação em nuvem em relação à atual
estrutura do IFCE virtual. Descrevemos as
vantagens
e as desvantagem das duas
estruturas. Para fazer esse comparativo, serão
utilizados dados reais do sistema atual aplicados
via simulação em um Ambiente Virtual de
Aprendizagem que possui suporte de

computação em nuvem. A partir dessa
simulação, serão observados o balanceamento
de carga, a tolerância à falha, entre outras
característica, a fim de detalhar os benefícios e
desvantagens de cada uma dessas estruturas.
Espera‐se que esses dados possam ajudar na
decisão de viabilidade e planejamento a longo
prazo em relação à estrutura de TI para os
cursos ofertados a distância do IFCE.

Palavras‐chave: Computação em Nuvem, Tolerância à Falha, Balanceamento de Carga, Ambiente Virtual de
Aprendizagem.

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF CLOUD COMPUTING APPLIED TO SCENARIO VIRTUAL
IFCE
ABSTRACT
This article presents an investigation of scenario
of a structure in IFCE virtual cloud computing
comparing with current structure of the virtual
IFCE. We describe the advantages and
disadvantage of the two structures. To make this
comparison will use real data from the current
system applied via simulation in a Virtual
Learning Environment that supports cloud

computing. From this simulation will be
observed, load balancing, fault tolerance, among
other characteristics, in order to detail the
benefits and disadvantages of each of these
structures. It is hoped that these data can help in
deciding the feasibility and long‐term planning in
relation to the IT infrastructure for the courses
offered
at
distance
IFCE.

Keywords: Distributed System. Cloud Computing. Virtual Learning Environment. IFCE virtual.

1 INTRODUÇÃO
Nessa última década, uma modalidade de ensino ganhou notoriedade no Brasil: a
educação a distância. Ela vem se tornando muito difundida já que se encontros muitos
benefícios para um grupo de alunos. Podemos descrever estes benefícios como a
flexibilidade de horário de estudo, a não obrigatoriedade de estar com frequência em
espaços físicos para assistir à aula, como acontece no ensino presencial, etc. Por causa
dessas e outras vantagens, muitas instituições de ensino começaram a investir nesse tipo
de modalidade.
Para que se possam viabilizar as organizações para fazer uso da educação a distância e
atender aos requisitos de materiais, ferramentas, armazenamento, tráfego e acesso aos
dados, são necessários computadores, nesse caso, servidores interligados em rede e com
acesso à internet ininterruptamente e com alto poder de processamento para que possa
atender as necessidades do Moodle objetivos. Geralmente os computadores devem
suportar programas computacionais como os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs).
Os AVAs, chamados de ambientes de ensino e aprendizagem (AVEA), Learning Managent
System(LMS), ou Virtual Learning Environment (VLE), são espaços virtuais que foram
desenvolvidos inicialmente com o intuito de auxiliar a educação a distância (EaD) (D.S.
Saito e V.R. Ulbricht, 2012). Esses ambientes, além de oferecer suporte para os alunos,
devem estar disponíveis para o resto da equipe técnica, para que essa equipe possa
otimizar o ambiente, gerenciar contas com diferentes perfis, inserir aulas diagramadas,
habilitar ferramentas síncronas e assíncronas, ou seja, preparar o ambiente de
aprendizagem.
Dentre as organizações que ofertam cursos a distância está o IFCE que possui em sua
estrutura organizacional uma diretoria sistêmica, a DEaD, voltada principalmente para
ações que envolvem educação a distância atendendo as demandas de todos os Campi do
IFCE. Atualmente o IFCE possui mais de 4000 alunos que necessitam ter acesso ao
ambiente virtual, já que o modelo pedagógico utilizado por esta instituição optou
primordialmente pela sistematização de materiais e comunicação via AVA.
Pensando neste contexto, esse artigo apresenta uma investigação de como seria o
cenário do IFCE virtual em uma estrutura de computação em nuvem em relação à atual
estrutura do IFCE virtual, pontuando os benefícios e desvantagem das duas estruturas.

2 MATERIAIS
O estudo comparativo proposto neste artigo foi realizado baseado em dados extraídos
através de gerenciamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizados pela diretoria
de educação a distância do IFCE para dar suporte aos mais de 4000 alunos distribuídos no
interior do Ceará. Este estudo visa investigar o modelo atual da arquitetura utilizada para
dar suporte aos AVAs, bem como pesquisar como uma arquitetura em nuvem para
auxiliar na manutenção e na disponibilidade desse ambiente virtual de aprendizagem.

O método utilizado para realizar esse estudo comparativo seguiu as seguintes etapas: a)
Analisar o modelo atual utilizado no IFCE; b) Analisar o modelo em nuvem; c) Comparar o
desempenho em relação a testes de performance e disponibilidade entre as arquiteturas
dos itens (a) e (b), e d) na Apresentar conclusões do estudo proposto. Essa metodologia
pode ser visualizada na figura 1.

Figura 1: Metodologia – Estudo Comparativo de Arquiteturas Distribuídas

2.1 Arquitetura atual do IFCE Virtual
Durante o processo onde foi analisado o modelo atual no qual o IFCE Virtual fica
hospedado, foi verificada a sua arquitetura, suas características e seus pontos fortes e
fracos.
A figura 2 mostra a arquitetura atual onde o IFCE virtual está localizado, bem como a sua
infraestrutura de rede e de backup.

Figura 2: Arquitetura atual do IFCE Virtual
Fonte: IFCE/DGTI

O IFCE Virtual é composto por servidores que estão conectados e interligados de acordo
com a figura 3.
O ambiente virtual de aprendizagem está hospedado no
“virtual.ifce.edu.br” e o seu banco de dados no servidor “pgsql.ifce.edu.br”. O AVA
também está interligado à máquina “dl‐virtual.ifce.edu.br” que hospeda aulas e arquivos
relacionados ao material didático web. O seu banco de dados fica hospedado no servidor
“mysql.ifce.edu.br”. Já os arquivos dos alunos, atividades e mídias, que são envidados ao
AVA estão hospedados no servidor “ul‐virtual.ifce.edu.br”. Além dessas máquinas, nós
temos a “ns1.ifce.edu.br” e a “ns2.ifce.edu.br” que são responsáveis por direcionar as
requisições dentro da arquitetura do IFCE Virtual, ou seja, servidores de DNS (Domain
Name Server) e o servidor de e‐mail o “mail.ifce.edu.br”, responsável por enviar e receber
mensagens de alunos e professores.
A atual infraestrutura do IFCE Virtual possui algumas características de um sistema
distribuído que utiliza uma arquitetura em nuvem, tais como a redundância do serviço de
DNS, realizada pelas máquinas “ns1.ifce.edu.br” e “ns2.ifce.edu.br” e a replicação de
dados, realizada apenas pelo serviço de backup que acontece na central de Fortaleza,
bem como na central de Maracanaú. Contudo, mesmo tendo algumas características
presentes no sistema, a arquitetura atual ainda é deficiente. Não há presença da
característica de escalabilidade, replicação de serviço nem de tolerância a falhas,
características essas que devem estar presentes na arquitetura em nuvem para se
garantir a confiabilidade e consistência dos dados e aplicações.
Assim, do jeito que a arquitetura está disposta, se o servidor “virtual.ifce.edu.br” se
tornar inacessível, o AVA também ficará no estado inoperante, deixando os alunos sem
suas salas de aulas virtuais. Outra deficiência encontrada na arquitetura atual é caso em
que as máquinas “ul‐virtual.ifce.edu.be”, “pgsql.ifce.edu.br”, “dl‐virtual.ifce.edu.br” e
“mysql.ifce.edu.br” venham a ficar inoperantes. O sistema também ficará inacessível,
além de ter uma grande probabilidade que seus dados sejam corrompidos, já que não há
uma política de gerenciamento de replicação de dados e serviços eficiente. Observou‐se
também que, mesmo com a restauração dos dados através dos backups, alguns dados
podem ser perdidos, pois o sistema de backup é feito apenas 1 vez ao dia, podendo assim
acarretar perdas de dados nas últimas 24 horas anteriores ao defeito do sistema.
Após a descrição da arquitetura atual do IFCE, percebemos a necessidade de investigar
soluções para os seguinte problemas: inconsistência dos dados, alta probabilidade dos
sistema se tornar indisponível, e a performance do sistema. Foi proposta então uma
investigação do uso de uma arquitetura em nuvem para o IFCE virtual.
2.2 Analisar o modelo em nuvem
Existem diversas plataformas que podem ser utilizadas para a criação de uma arquitetura
em nuvem, como Open Cirrus1 que recebe investimentos da HP e da Intel, OpenNebula2,
1

http://opencirrus.intel-research.net/

Eucalyptus3, entre outras. No nosso estudo, escolhemos trabalhar com a plataforma
Eucalyptus, por possuir uma alta gama de documentação escrita e por ser muito
utilizadas por empresas.
Contudo, durante o processo de instalação da plataforma, a máquina que tínhamos para
teste não atendia aos requisitos mínimos de configuração. Por conta da limitação de
hardware que tínhamos, optamos então fazer os teste através da estrutura da API AWS4
que pertence a Amazon por ser compatível com a plataforma Eucalyptus e não precisar
de hardware físico local no momento para instalação e teste. Como as
plataformas são compatíveis, a arquitetura criada na AWS da Amazon funciona
perfeitamente em uma plataforma onde está instalado o Eucalytus. A figura 4
mostra a semelhança entre as plataformas.

Figura 3: Semelhanças entre AWS Amazon e Eucalyptus
Fonte: www.eucalytus.com/aws‐compatibility

Observando a figura 3, podemos perceber a semelhança dessa duas plataforma
em relação aos serviços. O Cloud Controller do Eucalyptus se assemelha ao
Elastic Computer Cloud 5 do Amazon. Esses serviços são responsáveis pelo
gerenciamento de todo o sistema. O Storage Controller do Eucalyptus se
assemelha ao Elastic Block Storage 6 da Amazon, os quais são responsáveis pelo
acesso e gerenciamento as maquinas virtuais. O Walrus se assemelha ao Simple
Storage Service 7, os quais oferecem um armazenamento persistente para todas
as máquinas virtuais na nuvem.
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Além dos serviço citados, existem outros que estão presentes em ambas as
plataformas. É o caso de Elastic Load Balancing, Cloudwatch, Machine Image,
Auto Scaling e Identity and Access.
2.2.1 Arquitetura AWS proposta para teste
A arquitetura proposta para testar nossa investigações foi API AWS da Amazon8 que
utiliza o conceito de Computação em Nuvem Pública.
Para simular a nova arquitetura sugerida em nuvem para o IFCE virtual foi utilizado um nó
de gerenciamento o Elastic Load Balancing um nó de processamento: Elastic Compute
Cloud duas instâncias replicadas e com redundância e duas instâncias de banco de dados
com replicação e redundância.
A figura 5 mostra a arquitetura interna à Nuvem. Nela concentram‐se as instâncias de
servidores de aplicação (virtual.ifce.edu.br, ul‐virtual.ifce.edu.br, dl‐virtual.ifce.edu.br),
banco de dados (pgsql.ifce.edu.br e mysql.ifce.edu.br) e um balanceador de cargas
(Elastic Load Balancing). Os alunos distribuídos nos diversos polos podem acessar os
ambientes virtuais de forma transparente, mantendo a característica de um sistema ser
transparente aos usuários. É importante ressaltar que, na nova arquitetura sugerida para
o IFCE virtual, o sistema passa a ser tolerante à falha, já que existem réplicas dos serviços
e banco de dados garantindo o acesso ao AVA, mesmo que uma das instâncias pare de
funcionar.

Figura 4: Modelo em nuvem do IFCE Virtual

O Elastic Load Balancing, visto na Figura 4, é responsável pela sincronia dos serviços de
aplicação e direcionamento do tráfego, controlando assim o tráfego dos dados. Com ele,
pode‐se definir a política de tráfego. O dispositivo fica checando se os servidores de
aplicação estão saudáveis e redireciona carga de acordo com a política previamente
configurada. Todas as instâncias demostradas na figura 5 possuem uma política de
8
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replicação e de sicronização com a suas réplicas e estão interligadas ao Elastic Computer
Cloud, onde fica hospedado o “virtual.ifce.edu.br” junto com as suas réplicas.

3 METODOLOGIA

Após ter demonstrado como a arquitetura em nuvem vai funcionar, podemos fazer o
comparativo entre os modelos atual e em nuvem. Para isso, vamos utilizar whireshark
para enviar requisições ao ambiente virtual localizado na arquitetura do Amazon. Para
trabalharmos nas simulações com dados mais próximos do real possível, foi utilizado
como base as informações extraídas da arquitetura atual do IFCE Virtual.
A figura 5 exibe um gráfico com a quantidade de usuários que acessaram o ambiente
virtual de aprendizagem no mês de março de 2014. A partir desse gráfico, estimamos o
número de requisições que devem ser utilizadas para os testes. O tempo médio de uso de
cada aluno no ambiente virtual é de aproximadamente 20 minutos e as requisições ao
ambiente são em torno de 4000 acessos, geralmente acontecem nos finais de semanas e
logo após aos encontros presenciais previstos nas disciplinas.

Figura 5: Gráfico de acessos ao IFCE Virtual utilizando a arquitetura atual.

4 RESULTADOS
Os testes do sistema em nuvem propostos duraram uma semana, as requisições
simuladas obedeceram ao comportamento dos acessos dos alunos observados na
arquitetura atual. O domingo é o dia com mais acesso e, a partir dele, há uma pequena
diminuição de acesso ao longo da semana. Dessa forma, fomos capazes de comparar as
duas arquiteturas do sistema com relação à disponibilidade, réplicas ou veracidade dos
dados e performance.
Para o teste de performance, foi calculado quanto tempo é necessário para que uma
requisição enviada para os dois serviços seja processada e enviada a sua resposta. Nesse
teste, em cada tentativa, foram feitas 2000 requisição e feita uma média entre as
tentativas, dando o tempo em milissegundos (ms). Além disso, para cada tentativa, foi
utilizado um horário diferente para ver as variações de tempo de resposta.
Após os testes de performance, verificamos que a atual arquitetura possui um resultado
muito semelhante à arquitetura em nuvem. Isso ocorre por causa da maneira pela qual a
arquitetura atual foi organizada: várias maquinas para realizar uma única função. Logo
cada máquina na arquitetura atual se responsabiliza por uma única função, dessa forma
ela se assemelha a um cluster de computadores. Isso pode ser observado pelo tempo que
foi necessário para cada requisição ser respondida (ver tabela 1).

Tabela 1 – Comparativo entre tempo de resposta
AWS Amazon

IFCE Virtual

1° Requisições

1583 ms

1581 ms

2° Requisições

136 ms

109 ms

3° Requisições

190 ms

193 ms

Nessa tabela, para cada requisição, foi feito uma média do tempo necessário para que
fosse respondido pelo sistema. Como vemos, os dois sistemas possuem uma performance
semelhante.
Nos teste de disponibilidade de acesso ao AVA, ocorreu o resultado já esperado: a
arquitetura em nuvem demostra a sua superioridade em relação à atual arquitetura. Isso
ocorre por causa da sua grande gama de redundância na qual a computação em nuvem
está fundamentada. Na tabela 2, podemos comparar a quantidade redundâncias de
serviços, de aplicação e de banco de dados nos dois modelos. Na arquitetura em nuvem,
cada máquina utilizada possui uma redundância de dados, aplicação e serviços,
permitindo assim um sistema tolerante a falhas. Mesmo que um servidor que contém o
AVA venha se tornar inacessível, o sistema permanecerá em funcionamento permitindo
os alunos acessarem a sua sala de aula virtual.
Nas comparações de réplicas e veracidade dos dados, a arquitetura em nuvem também
possui vantagem, pois, no modelo atual, onde se encontra o IFCE Virtual os dados
replicados estão localizados somente nas centrais de backup de Fortaleza e Maracanaú e
ainda possuem um atraso de 24 horas em relação aos dados das outras máquinas. No
caso da arquitetura em nuvem, cada máquina implementada possui uma réplica que
pode assumir a execução dos processos, caso a máquina principal se torne inacessível.
Mas, para realizar essa função, é necessário que todas as informações que estejam
contidas em uma máquina a ser replicada sejam idênticas à sua réplica. Logo, a
probabilidade que exista perda de dados em uma arquitetura em nuvem proposta é
muito menor que o da arquitetura atual, onde está hospedado o IFCE Virtual.
Tabela 2 – Comparativo de redundância
Quantidade de redundâncias
AWS Amazon

4

IFCE Virtual

1

Os resultados desses testes apontam que a computação em nuvem é uma arquitetura
melhor do que a arquitetura atual adotada no IFCE virtual. Nos quesitos disponibilidade,
réplica e veracidade dos dados, a arquitetura em nuvem apresentou vantagens em
relação à arquitetura atual. Apenas no quesito performance as duas arquiteturas
mostraram resultados aproximados. Contudo isso não iria causar uma diferença notória
para os alunos, pois não interfere no acesso ao ambiente. Ainda na perspectiva dos
alunos, os fatores mais importantes são a disponibilidade, a confiabilidade dos dados e a
tolerância a falhas. Os alunos optaram por um curso onde há possibilidade de
flexibilidade de horário, logo, quando eles acessarem o ambiente, o sistema deverá estar
em pleno funcionamento. Em relação à tolerância a falhas, a grande importância para os
alunos é que seus dados e registros acadêmicos têm que estar consistentes no sistema e
a perda de dados nesse caso é intolerante.
5 CONCLUSÕES
Nesse trabalho, demostramos como a tecnologia se torna um meio importante de acesso
para muitos alunos que optaram por estudar pelo modelo de educação a distância, e
como é necessário ter cuidado com relação ao tipo de serviço que é oferecido aos cursos
a distância. Dessa forma, podemos perceber que a tecnologia pode ser um meio que
ajuda na educação ou uma ferramenta que dificulte o desempenho do aluno.
Fizemos uma comparação entre o modelo atual onde se encontra o IFCE Virtual e um
modelo com arquitetura em nuvem e apontamos os pontos as vantagens e desvantagens
dessas arquiteturas. Ao fazer essa comparação, deparamos com o resultado onde a
arquitetura em nuvem possui muitas qualidades em relação ao modelo atual a ponto de
corrigir problema de redundância e segurança no site. Entretanto a maior vantagem da
arquitetura em nuvem com relação ao modelo atual é a disponibilidade de o serviço em
nuvem permitir a expansão dos serviços.
O modelo atual está respondendo adequadamente a 4000 usuários, contudo, para
expandir esse recurso, seria necessário um novo recurso, com novos servidores e um
aumento de segurança dos serviços e isso algumas vezes leva tempo. Em uma arquitetura
em nuvem, que já fora desenvolvida pensando em crescimento, expandir a arquitetura
para suportar mais requisições não é uma tarefa tão árdua.
Então, por qual motivo não será instalada uma arquitetura em nuvem no IFCE Virtual a
curto prazo? O motivo é o custo de uma arquitetura em nuvem. Para realizar nossos
testes, utilizamos uma nuvem pública. Contudo, segundo lei federais (LEI Nº 7.2329), os
órgão públicos não podem hospedar serviços em redes públicas. Esses órgãos devem
possuir sua própria infraestrutura para a disponibilização do serviço. Para a criação dessa
arquitetura, será necessário um planejamento de recursos de capital para aquisição e
instalação de um datacenter que possa suportar uma arquitetura em nuvem.
Frente a todos esses pontos investigados, devemos ficar atentos ao tempo necessário
para a implantação de uma arquitetura em nuvem no IFCE Virtual, pois traria grande
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melhoria nos serviços prestados para a comunidade. Enfim, essa investigação poderá
apoiar no embasamento teórico para justificar o projeto do datacenter.
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RESUMO
Sistemas de dosagem são amplamente utilizados na
indústria, neste sentido, este trabalho trata da
automatização do processo de dosagem no âmbito
volumétrico. O projeto destina‐se ao desenvolvimento
da parte de controle com arduíno de um sistema
mecânico dimensionado e implementado sob a forma
de um fuso para transporte de material triturado, onde
a dosagem será feita com a utilização do sistema de
código de barras através do qual se pode obter maior
facilidade em monitorar a quantidade de material que
se deseja, bem como, o controle de acesso ao material

triturado. Com o projeto automatizado, o sistema
dispensa a supervisão constante de um operador
enquanto o processo de dosagem está em andamento,
necessitando apenas que o mesmo acompanhe o
sistema para verificar se o processo evolui como o
planejado, pois além de aperfeiçoar um processo,
também envolve questões de ergonomia, evitando a
exposição do operador a condições onde haja excesso
de
esforço
físico,
atividade
repetitiva
e,
consequentemente a possíveis danos físicos.

PALAVRAS‐CHAVE: dosador volumétrico, código de barras, material triturado.

CONTROLLER SYSTEM OF FEEDERS BASED IN BARCODE
ABSTRACT
Dosing systems are widely used in industry, in this sense,
this work deals with the automation of the process
dosing in the ambit volumetric. The design is aimed at
developing part of control with Arduíno of a mechanical
system dimensioned and implemented beneath form of
a spindle for transporting powdered material , where
the dosage will be made using the barcode system by
which can obtain more ease monitor the amount of
material you want , as well as control access to crushed

KEY‐WORDS: volumetric doser, barcode, crushed material.

material. With automated project, the system eliminates
the constant supervision of an operator while the dosing
process is on tempo, requiring only that it same
accompanies the system to verify that the process
evolves as planned, because beyond perfecting a
process also involves ergonomic issues, avoiding the
operator exposure at conditions where there is excess
physical exertion, repetitive activity and consequently
the
possible
physical
damage.

SISTEMA CONTROLADOR DE DOSADORES BASEADO EM CODIGO DE BARRAS
INTRODUÇÃO
Dosador é um equipamento utilizado para ministrar a quantidade adequada de produto
ou ingrediente para um fim específico. Pode ser utilizado na indústria de alimentos, concretos,
plásticos,etc., é comum seu uso para preparação de soluções e adição de suplementos, bem
como, o reabastecimento de produtos (PRADO; EBEL, 2011).
De acordo com (SILVA et al, 2011), equipamentos, tais como, transportadores, esteiras e
dosadores, tem a função de dinamizar o processo de automação, visando também a segurança
do trabalhador, bem como, melhorias na qualidade do produto. Neste sentido, torna‐se muito
atrativa a incorporação destes elementos na indústria, e assim, isto vem se tornando uma
tendência global.
Os dosadores proporcionam a utilização de material de forma constante e regular,
uniformizando a produção de produtos que dependem de uma dosagem especifica de material. A
literatura aponta vários tipos de dosadores que podem ser incorporados em vários arranjos
produtivos, a exemplo dos dosadores de pós e particulados, que podem ser utilizados para
dosagem de produtos tais como: farinhas de trigo e milho, sais minerais, cereais e aditivos
químicos. Estes são exemplos de aplicações na indústria.
O protótipo desenvolvido neste projeto consiste em um dosador volumétrico que faz uso
do sistema da plataforma Arduíno aliado ao sistema de controle baseado na utilização de código
de barras. A proposta é que o sistema seja robusto, por meio de alguns sensores pode‐se evitar
ou contornar problemas na utilização do serviço de dosagem. Na próxima seção são detalhados
os conceitos que envolvem os códigos de barras, seguido da seção que descreve a plataforma
Arduíno. Em seguida são descritos os materiais e métodos utilizados, onde são exibidos detalhes
do protótipo do dosador construído. Na penúltima seção são discutidos os resultados obtidos,
seguido da seção de conclusão.
CÓDIGOS DE BARRAS
O código de barras trata da representação de símbolos alfanuméricos através de barras
com larguras diferentes, a informação representada pode ser lida através de um scanner, onde
uma luz varre as barras e, através do sinal refletido, a informação é detectada, de forma que a
barra escura absorve luz enquanto a parte mais clara do código de barras reflete a luz (SILVA et
al, 2012).
O código de barras foi utilizado comercialmente nos Estados Unidos na década de 70 com
a finalidade de reduzir filas dando agilidade às operações comerciais, esta solução ainda hoje é
largamente utilizada principalmente em supermercados (Hist, 2013). Esta tecnologia surgiu em
1948 com a idéia de Bernard Silver, que inspirado no código Morse lançou o código de barras
através marcações com tinta fluorescente, lidos através de luz ultravioleta (SILVA et al, 2012).
Conforme os empecilhos relacionados ao custo da geração de códigos a partir de tinta
fluorescente em 1949 surgiram o código de barras representado através de quatro barras
brancas em uma superfície preta (PÁSCOA, 2011). A popularização do código de barras ocorreu a
partir do desenvolvimento tecnológico principalmente da eletrônica, que tornou mais barato os
componentes utilizados na construção dos leitores (SILVA et al, 2012). Vale salientar que existem
outras alternativas tecnológicas que concorrem com o código de barras, a exemplo de Radio‐
Frequency Identification (RFID) e do Quick Response (qr code), porém, o primeiro apresenta um
custo mais elevado quando comparado ao código de barras, e o segundo exige a utilização de

uma câmera para leitura da imagem. Estes elementos encarecem a utilização destas tecnologias
em substituição ao código de barras, a qual se configura ainda como uma tecnologia viável.
PLATAFORMA ARDUINO
Arduíno é uma plataforma open‐source de prototipagem eletrônica baseada na
flexibilidade, hardware e software de fácil utilização. É destinado a artistas, designers, hobbyists,
e qualquer pessoa interessada em criar objetos ou ambientes interativos (SILVA et al, 2012). O
Arduíno surgiu na Itália em 2005 e baseia‐se no controlador Atmega, cuja filosofia é criar um
dispositivo simples, capazes de controlar projetos de uma forma mais barata. Possui hardware
livre, e pode ser utilizado nos sistemas operacionais Windows, Linux, Mac OS. Possui entradas e
saídas digitais e analógicas. Seu hardware pode ser programado fazendo‐se uso de uma
biblioteca de programação baseado em C/C++ (BANZI, 2012).
Existem vários modelos de Arduíno, a saber: Arduíno Uno, Duemilanove, Roboduino,
Nano, Lylipad, Mega. Contam também com a facilidade de acoplar a placa principal Shields
(Shields são placas que podem ser conectados em cima do PCB Arduíno estendendo as suas
capacidades.): Ethernet Shield (para conexão em rede), LCD Shield (para conexão de telas LCD),
USB Shield (para conexão de periféricos USB), entre outros (Arduíno, 2014).
Neste trabalho, a plataforma Arduíno foi utilizada no desenvolvimento de um sistema de
controle aplicado a um dosador de material triturado, capaz de dispensar uma quantidade
especificada do produto desejado. A quantidade e a permissão de utilização do material são
implementados a partir da leitura de códigos de barras, os quais estão associados ao volume de
material triturado a ser dispensado. O protótipo do sistema desenvolvido é apresentado na
próxima seção.
MATERIAIS E MÉTODOS
O recipiente escolhido para comportar o material triturado foi um pote feito de zinco. A
este recipiente foi acoplado o fuso sem fim por meio de dois recortes longitudinais na parede de
zinco, moldado conforme um tubo onde parte da rosca fica inserida e o material é transportado
para fora do recipiente, este transporte se dá mediante a rotação do fuso. A este fuso foi
acoplado um motor, o qual proporciona a rotação do fuso, como ilustrado na figura 1.

Figura 1 – Protótipo de sistema dosador

O acoplamento do motor ao sistema dosador foi feito através de uma engrenagem fixada
no fuso junto ao eixo do motor, conforme destaca a figura 2.

Figura 2 – Acoplamento do Motor ao Sistema Dosador
Para o controle da quantidade de material triturado a ser expulso pelo fuso, foi feito um
circuito composto por uma plataforma Arduíno UNO, ao qual foi acoplado, por meio de um USB
Shield, um leitor óptico que fará a leitura do código de barras e armazenará na memória do
Arduíno, este código é verificado, e, caso seja válido, é enviado um sinal do Arduíno acionando o
motor de 220V por meio de um relé. O display LCD 16x2 exibirá a quantidade de material que
está sendo transportado pelo fuso. Caso o código informado não representa uma seqüência
válida, o LED de estado vermelho é ativado informando esta ocorrência e uma mensagem de
“código inválido” é exibido no display. O circuito físico montado para a leitura do código de
barras e acionamento do motor está ilustrado na figura 3.

FIGURA 3 – Circuito de controle de material

A partir do circuito de controle montado pode‐se perceber a necessidade do
potenciômetro ilustrado na figura 3, o mesmo ajusta o contraste da informação exibida no
display LCD. O fluxograma do programa carregado no Arduíno está ilustrado na figura 4. Nela
pode‐se observar que o sistema ao ler um código de barras, verifica sua validade e em caso
positivo dispensa o material, acionando o fuso por meio do motor, caso contrário acende um led
de estado e volta o ponto de leitura de código de barras.

Figura 4 – Fluxograma do Sistema
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O protótipo montado, ilustrado na figura 5, promoveu a expulsão do material triturado de
maneira satisfatória, de modo que a expulsão de 180 ml deste material (sabão em pó) foi
conseguida após cinco segundos de rotação do fuso. Este tempo foi associado a um cartão com o
código de barras correspondente.

Figura 5 – Sistema Montado

O sistema admite a possibilidade de expulsão de outros volumes de material triturado,
bastando para isso a associação de um outro tempo de rotação do fuso a um outro código de
barras. A utilização da plataforma Arduíno viabiliza a implementação de um circuito de controle
mais complexo onde cada código de barras válido seja utilizado apenas uma vez, o que impede a
utilização repetida vezes de um mesmo código de barras.
Neste projeto foi implementado também uma interface de comunicação com o usuário
por meio do display LCD, o qual ajuda a orientar o usuário no desempenho da seqüência de ações
a fim de obter sucesso na tarefa de adquirir a quantidade de material triturado desejado.
CONCLUSÃO
A utilização de código de barras se mostrou uma opção interessante, pois alia o baixo
custo de criação da mídia utilizada (os códigos de barras), as quais são obtidas por meio da
impressão de listras pretas em papel comum, e ainda a possibilidade da utilização de sistemas de
codificações da informação, além de ser uma tecnologia consolidada.
O protótipo montado representa uma solução para um sistema de dosagem do tipo “self‐
service”, onde o usuário final, sozinho, deve ser capaz de retirar a quantidade de material
desejada. Este sistema pode ser utilizado em inúmeras aplicações associadas à distribuição de
material triturado, tais como: máquina de café, dosador de grãos, sistemas de mistura de
insumos, etc., neste trabalho o protótipo foi utilizado para a dispensa de sabão em pó.
Como trabalhos futuros, pretende‐se desenvolver o sistema de codificação incorporado
ao código de barras, o desenvolvimento de dosadores para materiais em estado liquido e ainda
da confecção da placa de circuito impresso dedicada ao sistema dosador.
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RESUMO
O controle de temperatura é de fundamental
importância em diversos processos industriais, pois se
não houver o controle efetivo desta grandeza, o produto
final elaborado é comprometido, bem como pode
ocorre os desgastes de máquinas. Este grupo de
pesquisa desenvolveu um dispositivo eletrônico, testado
no controle de temperatura de um viscosímetro de
Saybolt, que permite medir a viscosidade de fluido
através do tempo de escoamento de líquido pelo capilar
de dimensões definidas. A parte eletrônica desenvolvida
teve um microcontrolador PIC18F4520 associado a
outros componentes do circuito que permitiu controlar

a temperatura para diferentes ensaios da viscosidade de
óleo. Os resultados alcançados demonstraram que o
circuito foi capaz de manter a temperatura em valores
estabelecidos para os experimentos, e os dados
encontrados para a viscosidade do fluido são bem
próximos dos citados na literatura, o que habilita o
sistema de controle ser empregado em atividades
práticas que necessite do controle da grandeza física
estabelecida.

PALAVRAS‐CHAVE: dispositivo eletrônico, temperatura, viscosidade, controle

TEMPERATURE CONTROL IN SAYBOLT VISCOMETER PERFORMED BY A PIC18F4520
MICROCONTROLLER
ABSTRACT
Temperature control is an essential subject in industrial
processes. Since an ineffective control of its value can
cause damages to the final product and wear out
machines involved on it, it is directly related to quality
management. This research group has developed an
electronic device, used on a Saybolt's viscometer
temperature control, that allows to measure viscosity
through time from a capillary with pre‐defined
dimensions. Embedded electronics had a PIC18F4520

microcontroller associated to another circuit
components that enabled regulating temperature for oil
viscosity tests. Results demonstrated that not only the
circuit is able to maintain temperature on established
values for experiments, but also fluid's viscosity results
are very close to those mentioned on grounded data.
This shows that the system can be applied in practical
activities witch demands temperature.

KEY‐WORDS: electronic device, control, temperature, viscometer

CONTROLE DE TEMPERATURA NO VISCOSÍMETRO DE SAYBOLT REALIZADO POR UM
MICROCONTROLADOR PIC18F4520
INTRODUÇÃO
A descoberta da relação entre eletricidade e calor trouxe ao homem vários benefícios,
pois vários aparelhos utilizados no dia‐a‐dia têm seus funcionamentos baseados no efeito Joule
que ocorre devido o encontro dos elétrons da corrente elétrica com as partículas do condutor. Os
elétrons sofrem colisões com átomos do condutor, parte da energia cinética do elétron é
transferida para o átomo aumentando seu estado de agitação, consequentemente sua
temperatura. Assim, a energia elétrica é transformada em energia térmica (TIPLER, 2000).
Nos últimos anos, os sistemas de controle automáticos têm assumido uma importância
crescente no desenvolvimento e avanço da tecnologia. Praticamente todas as atividades
envolvidas no nosso dia a dia, são efetuadas por algum tipo de sistema de controle. Estes são
encontrados em abundância em setores da indústria, tais como controle de qualidade e
fabricação de produtos, linhas de montagem automática, controle de ferramentas, tecnologia
espacial e de armamento, sistemas de transporte, sistemas de potência, robôs e muitos outros
(OGATA, 1998).
Os microcontroladores são empregados em diversos dispositivos industriais, bem como
na telefonia, em automóveis, segurança etc. O surgimento do microcontrolador contribuiu
enormemente para a disseminação da automação, principalmente fora dos ambientes
industriais. Com a utilização de microcontroladores, projetos envolvendo automação de
ambientes tornaram‐se bastante facilitados, pois somente um microcontrolador pode substituir
circuitos eletrônicos contendo um grande número de outros componentes (CARMO, 2005). Entre
as diversas aplicações os microcontroladores são utilizados para controle de temperatura.
Os PICs são uma família de dispositivos fabricados pela Microchip. Esses dispositivos
utilizam uma arquitetura RISC e possuem freqüências de clock de até 40MHz. Além disso, eles
podem ter até 2048 Kword de memória de programa e até 3968 bytes de memória RAM. Podem
ser encontrados com diversos periféricos internos, tais como: temporizadores/contadores,
memória EEPROM interna, gerador, comparador, amostrador PWM, conversores A/D de até 12
bits, interface de barramento CAN, I2C,SPI, entre outros.
Existem basicamente três famílias de PICs sendo elas diferenciadas pelo tamanho da
palavra de memória de programa: 12,14 e 16 Bits. Todos estes dispositivos possuem um
barramento interno de dados de oito bits. Outra característica importante da arquitetura PIC
reside na semelhança e compatibilidade entre os diversos chips. Isto facilita grandemente a
migração de um MCU para outro, pois os princípios básicos e grande parte dos registradores não
diferem entre si (HORENSTEIN, 2006).
Baseando‐se nos conhecimento da eletrônica e da termologia, a relevância deste artigo
justifica‐se pela necessidade do desenvolvimento de um sistema para o controle de aquecimento
de líquidos, neste caso, aplicado no viscosímetro de Saybolt, para que desta forma possibilite
medições precisas de viscosidade e permita a aplicabilidade do viscosímetro de Saybolt
desenvolvido em atividades de ensino e pesquisa.

MATERIAL E MÉTODOS
O sistema eletrônica foi desenvolvido com um circuito integrado PIC18F4520, associado
aos seguintes dispositivos:
 Display LCD 16x2;
 LM35 (sensor de temperatura);
 Aquecedor;
 Acionadores;
 Triac;
 Resistores.
A parte eletrônica do projeto visava garantir que a temperatura não sofresse alteração. À
medida que o fluido analisado sofreu redução de temperatura, o circuito eletrônico acionou o
aquecedor até que a temperatura estabilizasse no valor estabelecido.
A simulação do projeto foi realizada com o software ISIS Professional, representado na
figura 1. Foi possível utilizar todos os componentes eletrônicos e analisar as suas interconexões.
Foram realizadas as seguintes ligações com o microcontrolador: a saída do sensor foi ligada ao
pino A0, o display LCD foi ligado na porta D, os botões que acessam a lógica do programa foram
conectados na porta B e o TRIAC foi ligado no pino C0.

Figura 1 – Simulação ISIS Professional

O circuito termômetro/cronômetro foi montado no protoboard. Os componentes do
circuito eletrônico foram alimentados por uma fonte de tensão contínua de 5V. Então, o sensor
analisava a temperatura da água e gerava uma tensão de saída (valor analógico) que era filtrada
por um filtro. Após o processamento analógico do sinal, o microcontrolador por meio da lógica
de programação realizava o processamento digital do sinal que chegava ao seu pino AN0, ou seja,
fazia a conversão analógico/digital e enviava esse valor binário para o display, o qual permitia a
visualização da temperatura. De acordo com o valor da faixa de temperatura, o gate do TRIAC
disparava e circulava entre os seus terminais MT1 e MT2 uma corrente alternada a qual acionava
o aquecedor.
O sensor LM35 utilizado por seu baixo custo não é propício para ser utilizado imerso em
líquidos. Para contornar a situação foi necessário projetar um encapsulamento para o mesmo.
Na construção do viscosímetro , o mesmo foi elaborado sobre uma base de madeira que servia
de suporte para dois tubos de diferentes dimensões. O cilindro de menor dimensão comportou o
fluido a ser analisado (SAE 40). O tubo maior armazenou água aquecida para manter, através de
troca de calor, a temperatura constante do fluido em observação. O volume de sessenta mililitros
do SAE 40 em temperatura constante foi escoado por um capilar e depositado em um béquer. O
tempo de escoamento teve seu valor medido obtido e aplicado na equação (1).
v = A Δt – B/ Δt

equação (1)

Onde: Δt é a variação de tempo de escoamento de 60 cm3 do fluido e A e B são parâmetros que
dependem da geometria do viscosímetro.
O viscosímetro adotado para ser desenvolvido foi o Saybolt Universal, que é largamente
utilizado na engenharia mecânica, principalmente em estudos da viscosidade de óleos
lubrificantes. A Tabela 1 mostra alguns valores dos parâmetros A e B para os viscosímetros de
Saybolt.
Tabela 1 – Parâmetros A e B para os tipos mais usuais de viscosímetros.
Viscosímetro

Parâmetro A

Parâmetro B

Saybolt Universal para Δt≤100
segundos

0,226

195

Saybolt Universal para Δt>100
segundos

0,220

135

Fonte – BASTOS (1983).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O controlador de temperatura desenvolvido foi calibrado com o auxílio de um
termômetro digital. Medições de temperatura foram realizadas pelo circuito eletrônico e os
valores comparados. Na Tabela 2, são apresentados os valores medidos pelo dispositivo e pelo
termômetro digital.

Tabela 2 – Comparação dos valores de temperatura em °C e o erro percentual
Termômetro Digital

Circuito Controlador

Erro %

60,5

61,1

0,70

73,7

74,1

0,62

80,0

80,5

0,54

85,0

84,4

0,99

Observa‐se que as temperaturas obtidas, pelo dispositivo elaborado, são próximas das
reveladas pelo termômetro digital e o erro entre os valores medidos é baixo. Sendo assim, foi
possível avaliar que o controle de temperatura está funcionando dentro de uma faixa aceitável,
podendo assim realizar sua função no viscosímetro.
Uma vez testado e comprovado a eficácia do controlador de temperatura, experimentos
foram realizados para medir a viscosidade do fluido SAE‐40, para quatro valores de temperatura.
A Tabela 3 mostra os intervalos de tempo, os valores da viscosidade encontrados na literatura e
medidos para cada um dos ensaios.
Tabela 3 – Valores de viscosidade e intervalo de tempo para cada temperatura.
Temperatura (°C)

22

27

40

45

Tempo (s)

2230

1540

708

529

Visc.(cSt) Literatura

475,0

349,0

155,0

121,0

Viscosidade (cSt)

490,54

338,71

155,57

116,12

Comparando os valores da tabela 3, é possível observar que o viscosímetro forneceu
valores da viscosidade cinemática, bem próximos dos existentes na literatura.
Através da figura 2, verifica‐se que o aumento da temperatura acarretou a diminuição
dos valores da viscosidade cinemática do fluido em estudo. Comportamento semelhante foi
encontrado por Ferreira et al (2008). Experimentos mostram que os coeficientes de viscosidade

dos fluidos, geralmente diminuem com o aumento da temperatura, exceção para os gases à
pressão constante.

Figura 2 – Gráfico da viscosidade cinemática (cSt) versus temperatura.

CONCLUSÃO
Através do desenvolvimento deste trabalho foi possível concluir que:
‐ Os valores obtidos, através do controlador de temperatura, permitiram obter dados aceitáveis
que credencia o dispositivo a aplicabilidade;
‐ Dados obtidos para a viscosidade cinemática foram aceitáveis quando comparados com os
valores encontrados na literatura;
‐ É possível elaborar um dispositivo de baixo custo que permita realizar o controle de
temperatura em processos de aquecimento;
‐ A variação da grandeza viscosidade com a temperatura está de acordo com a literatura.
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RESUMO
Este artigo pretende realizar uma aproximação teórica
acerca da pertinência da colaboração enquanto valor no
ensino da escrita, sistematizando, para tanto, estratégias
de pensamento de autores como Certeau (1994); Charlot
(2000); Kuhn (1970); Morin (1997); Shiva (2004); Japiassú
(1976) e Deleuze; Guattari (1996). O estágio atual de
dominação do território da escrita incrementa formas
normativas generalizantes a organização das sociedades
contemporâneas, em frases, orações e parágrafos, que se
ajustam perfeitamente as condições objetivas do novo
texto social, caracterizado por sua complexidade
multidimensional, que se projeta sobre a topografia
favorável do terreno desterritorializado das narrativas. A

ação particular sobre esta nova fronteira pressupõe uma
inteligencia individual questionável, mais ou menos
eficaz do ponto de vista de sua eficiência social. Escrever
é um desafio: Como escrever? Quando escrever? O que
escrever? Para que escrever? Para quem escrever? Sobre
o que escrever? Já que a folha em branco é apenas uma
metáfora. Um universo de questões que gravitam em
torno do desafio da escrita contemporânea. O desafio da
produção textual é o desafio de saber fazer algo, ou seja,
fabricar um produto, um artefato parcial ou inteiramente
novo.

PALAVRAS‐CHAVE: escrita colaborativa, relação com o saber, gêneros textuais, ensino da escrita.

COLLABORATIVE WRITING AS A MEDIATOR OF THE RELATIONSHIP TO KNOWLEDGE: AN
ATTEMPT TO PLACE THE THEME FROM THE POINT OF VIEW OF THE THEORY.
ABSTRACT
This article aims to make a theoretical approach about
the relevance of collaboration as a value in the teaching
of writing , systematizing , therefore , thinking strategies
of authors like Certeau (1994 ) ; Charlot (2000); Kuhn
(1970); Morin (1997); Shiva (2004); Japiassú (1976 ) and
Deleuze; Guattari (1996). The current stage of
domination of the territory of writing increases
normative forms generalizing the organization of
contemporary societies, in phrases, sentences and
paragraphs, which perfectly fit the objective conditions of
the new social context, characterized by its
multidimensional complexity, jutting out over the

favorable topography of the deterritorialized terrain of
narratives. The particular action on this new frontier
presupposes an almost effective questionable individual
intelligence from the point of view of social efficiency.
Writing is a challenge: How to write? When writing? What
to write? To write that? For those who write? What to
write? Since the blank sheet is just a metaphor. A
universe of issues revolving around the challenge of
contemporary writing. The challenge of text production is
the challenge of knowing how to do something, or
manufacture a product, a partial artifact or entirely new.

KEY‐WORDS: collaborative writing, relationship to knowledge, textual genres, teaching writing.

A ESCRITA COLABORATIVA COMO MEDIADORA DA RELAÇÃO COM O SABER: UMA TENTATIVA
DE SITUAR A TEMÁTICA DO PONTO DE VISTA TEÓRICO

INTRODUÇÃO
Os gêneros textuais escritos exercem um papel peremptório na sociedade contemporânea,
notoriamente no meio acadêmico onde a atividade de escrita se confirmou ao longo dos últimos
quatro séculos como uma atividade produtiva essencial para a criação e reprodução de paradigmas
hegemônicos, forjados no bárbaro e eficiente processo de conquista do território da escrita. Um
processo, diga‐se de passagem, cuja requintosa violência fez ruir com o estrondo ensurdecedor de
mil bombas atômicas o mundo mágico das vozes e da tradição” (CERTEAU, 1994), fazendo surgir
entre as suas ruínas, ex nihilo, o mundo da racionalidade científica, gerido por uma comunidade
peculiar ‐ a comunidade científica ‐, e especializado no desenvolvimento de práticas laborais
diferenciadas, quase que excluviamente dedicadas ao campo da produção textual. Uma
comunidade de sociologia restrita e traços psicológicos marcados pelo desejo insidioso de
manipular as mentes por meio de um rigoroso e bem planejado controle social, realizado com
primor por meio de uma educação de base cultural e individualista, instrumentalizada para o
domínio.
A semelhança da história dos métodos empregados pelas grandes civilizações para garantir
o controle sobre os territórios recém conquistado, a imposição de uma nova linguagem, suportada
por linguas mortas e jargões incompreensíveis, deu a tônica da ciência moderna, revelando seus
métodos excludentes e seus propósitos nefastos. A revelia da exuberância luminosa do
caleidoscópio de saberes e de fazeres das comunidades tradicionais, ergue‐se, a comunidade
inesperada, concebida pela opulência e pela arrogância. Eleva‐se sobre toda a extensão do vau de
águas rasas e solos mais férteis que corta o território da escrita, onde o papiro herbáceo tem
amplas condições de vicejar. Mas, as verdadeiras monoculturas ainda estariam por vir ‐ as
monoculturas da mente ‐, como bem lembra Vandana Shiva (SHIVA, 2004) , ao afirmar que “o saber
dominante cria uma monocultura mental ao fazer desaparecer o espaço das alternativas locais.”
A partir de meados do século XVIII, nas esteira das transformações impetradas pelas novas
instâncias de aceleração do processo produtivo, industria e ciência se colocam em pé de igualdade
no que se refere a produção de artefatos culturais, e o texto, neste contexto, enquanto produto
da atividade de escrita, não se poderia eximir da condição de artefato. Ciência e indústria passam
a criar e a recriar suas próprias condições de existência, legitimada e legitimando uma classe
dominante, extremamente organizada, dentro da qual, segundo Edgar Morin (1997), uma
intelligentsia literária reduzida e tímida vai esboçar casualmente protestos acanhados contra a
industrialização do espírito, já que não conseguem deixar de ser parte ativa deste duplo processo
de industrialização da ciência e de cientifização da indústria, muito embora tendo consciência das
consequências deste processo sobre a sua prática social na condição de cientistas.

A PRODUÇÃO TEXTUAL COMO PARADIGMA
A bem sucedida trajetória do emprego maciço dos gêneros textuais escritos, pela
comunidade científica, sobretudo nas modalidades de comunicação científica mais expressivas,
nas universidade e nas escolas, foi marcada fundamentalmente (e quase que exclusivamente) pelo
acumulo de documentos escritos oriundos do trabalho solitário de autores que planejaram,
traduziram e revisaram, de forma individual seus textos. Este paradigma de produção textual
justifica‐se, em grande parte, na crise de valores que se opera pari passu ao desenvolvimento da
mentalidade científica classica, manifesta sobretudo na desconfiança. Daí a necessidade de
inversão, de mudança de direção, e é no contexto dessa busca por alternativas que a escrita
colaborativa surge como proposta de prática pedagógica irrestrita, devendo ser compreendida
dentro de um cenário de mudanças reais que, na atualidade, vem operando transformações
silenciosas no interior da comunidade científica, minando gradativamente o paradigma cartesiano.
Assim sendo, a escrita colaborativa, como apresentada nesta proposta, aprioristicamente, deve ser
compreendia como um novo paradigma de escrita ou como parte de um novo paradigma
linguístico, desde que considerada como subsistema, e não apenas como uma forma adjetivada da
escrita. O atributo restritivo do adjetivo colaborativa, sugere limites conceituais novos, para algo
novo e que demonstra ser capaz de renovar a esperança em um novo começo, ao menos, menos
errático.
Este cenário de mudanças afeta a comunidade científica que vive uma época charneira da
qual participam estudiosos de várias áreas do conhecimento que já lançam seu olhar para um
horizonte neoparadigmático. Dentre estes, há pelo menos dois tipos de bem‐intencionados:
aqueles que já compõem ou irão compor a população do inferno; e aqueles que são
verdadeiramente bem‐intencionados. Neste segundo grupo pode‐se encontrar: dissidentes,
escomungados, infiltrados, visionários... Não é por menos que Kuhn afirma que grande parte de
suas generalizações não estão relacionadas com a epistemologia da ciência, sobretudo elas dizem
respeito à sociologia ou à psicologia social dos cientistas (KUHN, 1970). Basta estar inserido nesta
comunidade excêntrica na condição de verdadeiramente bem‐intencionado para percebê‐la com
frequência como a um hospital que foi isolado em razão de uma contaminação misteriosa, que já
se espalhou por todo mundo. Agora médicos e pacientes, alguns poucos conscientes da situação e
a grande maioria inconsciente, buscam a cura para a sua própria patologia do saber, que há muito
saiu do controle e agora, em metástase, já é a própria patologia do mundo (JAPIASSÚ, 1976).

ESCRITA COMO TERRITÓRIO EXPROPRIADO DA CIÊNCIA
Do ponto de vista estratégico e operacional, os níveis de organização necessários e
disponíveis para empreender o processo de reconquista do território da escrita, entendido como
processo de reterritorialização, deverão ser os mesmos que permitiram à comunidade científica
estruturar eficientemente os estatutos epistemológicos das diferentes áreas do conhecimento, ao
longo dos últimos séculos, facultando aos intelectuais a ostentação de uma cultura erudita fundada
na fragmentação e mutilação de saberes, que se oporia veementemente a uma cultura de massa,
associada a uma realidade social deplorável, agravada sobremaneira pelo quadro político e

econômico que a acompanha. Este é o contexto em que se deve realizar questionamentos sobre o
papel da educação na sociedade atual. Evidentemente, há várias possibilidades e, invariavelmente,
várias bifurcações no caminho que leva a solução das questões que poderão ser levantadas. No
entanto, quando se toma como referência a história da pedagogia, bem como os desdobramentos
da teoria da educação ao longo do tempo, é imperioso refletir sobre uma questão fundante,
apresentada por Bernard Charlot, sem a qual todo o esforço arqueológico de compreender a
gênese e a evolução da produção dos artefatos textuais e o seu paralelismo com a superação das
condições impostas pela racionalidade cartesiana, perde o seu sentido fundamental: “Como faz a
pedagogia para ocultar o sentido social da educação por trás de sua significação cultural?
(CHARLOT, 2000)”. A resposta não é óbvia, por mais que pareça simples: Se o sujeito busca a
cultura ele encontra uma saída para a sua realidade social. É ele que faz a diferença. Sua atitude
pró‐ativa na direção do saber, ou seja, sua relação com o saber, em uma sociedade que na condição
de texto também pede para ser reescrita.

POR UMA SOCIOLOGIA DO SUJEITO ESCLARECIDO
As respostas existem e podem ser encontradas diluídas no syllabus de qualquer sociologia
pós‐estruturalista avant‐garde, que se mostre emacipadora deste estado de alienação que
acomete o sujeito e que equivale a loucura do homem social, do aforismo foucaltiano,
transformado em cifras e estatísticas. Estado de alienação, diga‐se de passagem, experienciado na
sensação constante de não pertencer, ou seja, da desterritorialização que revela a sua dimensão
psicológica, deprimindo e reduzindo a auto‐estima expropriado do território da escrita. O fato de
não poder realizar no texto o sonhado reencontro com sua terra natal, que é a origem comum de
todo o sujeito egresso do sistema educacional. O sujeito deve receber uma educação que permita
que o mesmo chegue a estado de esclarecimento sobre a sua condição de alienação e assim poder
dar o salto qualitativo. Uma Aufklärung para além dos limites temporais e das condições históricas
de sua acepção clássica de Lumière, orientada pelo desejo de recomeçar, de escrever e reescrever
as antigas vozes fantasmagóricas que vem das ruínas de sua terra natal e que também podem ser
escutadas nos fragmentos dos velhos documentos palimpsestos recortados em pequeníssimas
partes e reciclados pela ação corrosiva da borracha da ciência cartesiana.
Está nas mãos deste sujeito! Ele precisa tomar consciência da sua condição e para que isso
ocorra o processo educativo não pode fracassar em instrumentalizá‐lo para que atinja o auto‐
esclarecimento. Em outras palavras, para superar a sua condição de alienação o sujeito precisa de
mudanças no processo educativo, pois tem fracassado em muitos aspectos, mas, também precisa
dar ele mesmo sinais de que se conscientizou. A realidade socio‐cultural, política e econômica pode
ser mudada, mas deve‐se ter em mente que “as transformações sociais são, antes de tudo,
consequências dos processos individuais culturais” (Ibid.). É um grande salto na direção de uma
sociologia do sujeito, este muito bem caracterizado por Bernard Charlot como um indivíduo que
“age no e sobre o mundo; encontra a questão do saber como necessidade de aprender e como
presença no mundo de objetos, de pessoas e de lugares portadores de saber; se produz ele mesmo,
e é produzido, através da educação.” (Ibid.) Remeter a questão da significação cultural da educação
ao indivíduo e sua relação com o saber é dar ao sujeito condições para que crie e percorra seu

próprio caminho. Mas, este caminho, não pode estar localizado em outro ambiente salvo no
interior do novo território da escrita. Um ambiente renovado pela escrita à várias mãos – a escrita
colaborativa.

A ESCRITA COLABORATIVA COMO LUGAR DE PERTENCIMENTO
O convite para a colaboração também é um convite ao desafio de trabalhar com valores. A
porta da colaboração é estreita e, enquanto valor ético, um acesso pouco conhecido do paraíso
perdido que se deve entrar de mãos dadas. Uma pequena passagem que se abre, livre dos
querubins e de suas espadas flamejantes. Um passo na direção da retomada de um território
tomado pela força. Neste caso, a própria noção de retomada do território da escrita, em alusão à
terra prometida e da colaboração enquanto estratégia de organização em vista do sucesso da
retomada do antigo território da diáspora, pode ser entendida, dentro da lógica deleuziana, como
o “conjunto de artifícios pelos quais um elemento (sujeito), ele mesmo desterritorializado, serve de
territorialidade nova ao outro que também perdeu a sua” (DELEUZE; GUATTARI, 1996).
Evidentemente, os elos de solidariedade que vão se formando, dentro de um processo que
também envolve o resgate de valores humanos indispensáveis, estão no cerne da questão da
colaboração, e abrem espaço para que novos valores se estabeleçam, como a confiança, a
responsabilidade, o respeito, a tolerância, a compreensão e a ética.
O processo educativo deve ser capaz de dar provas de superação quanto a motivação
classica tradicional de se reduzir o todo em partes em um procedimento mistificador e
ideologizante que está no cerne da pedagogia, e que indiretamente participa da produção social
de realidades contrapostas, esquizofrênicas. Esta motivação cartesiana deve ser combatida e a
escrita colaborativa poderá fazer toda a diferença neste processo, invertendo a condição de
professores e alunos, de meros receptores para produtores de artefatos textuais, ou seja,
fomentando a produção e a comunicação científica, dentro de novo paradigma de escrita voltado
a reintegração dos saberes fragmentados. As ideias renovadas e liberadas dos antigos ideologismos
descomprometidos com a ação transformadora da realidade social, devem encontrar solo fértil
para germinarem e se multiplicarem, recompondo a biodiversidade cultural em policulturas da
mente. Quais as chances disso acontecer? A resposta novamente continua nas mãos do sujeito.
Mãos que podem arregaçar as mangas pois há muito trabalho à fazer.

ALGUMAS QUESTÕES SEM RESPOSTA
As atividades de escrita colaborativa, na prática, podem se iniciar com oficinas, minicursos
ou até mesmo palestras. Em qualquer destes momentos, será essencial realizar certos
diagnósticos: Até que ponto o professor estaria aceitando de forma a‐crítica a perspectiva cultural
da pedagogia (não considerando o aparelhamento ideológico sobre a dimensão social)? Qual é a
percepção dos estudantes com relação ao valor do sistema educativo para a sua vida atual e futura
(e não apenas a carreira)? Quais são as percepções de professores e estudantes com relação a
importância da educação na transformação da realidade sócio‐cultural (de cada um deles e da

sociedade como um todo)? O que professores e estudantes já fizeram ou tem feito para atingir o
auto‐esclarecimento e reescrever suas histórias de vida (a partir da conscientização do seu estado
de alienação)? Qual tem sido o papel da escrita na realização das aspirações de professores e
estudantes ao longo do processo educacional (que vai além da confecção de questões de provas,
no caso dos professores, e que além da resolução de questões de provas, no caso dos estudantes,
desconsiderando evidentemente todas as situações de copiar e colar relacionadas com a confecção
de trabalhos escolares, já que na maioria dos casos não se trata de produção textual)? Estariam
dispostos a participar de momentos de escrita colaborativa (oficinas no horário da aula ou em
outro local e data, mesmo fora do espaço escolar)? Enfim: Da teoria à prática há um longo caminho
a percorrer.
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RESUMO
Neste trabalho é apresentado um método de
ajuste da largura de banda da antena tipo patch
retangular em microfita. O método é baseado na
inserção de um anel parasita. Teremos um estudo
comparativo entre as antenas de microfita retangular
com e sem anel, apresentando as alterações nas
características da mesma, como alteração na banda de

ressonância e a inserção de outras frequências na qual a
antena de microfita irá apresentar baixas reflexões,
estando assim disponível para operação. Para validar a
técnica proposta, foram fabricadas e caracterizadas
experimentalmente antenas sem e com anel, obtendo‐
se um aumento de 10% da banda de operação.

PALAVRAS‐CHAVE: Antenas de Microfita, Banda de ressonância, Microfita retangular com anel parasita.

EFFECTS OF INSERT IN THE RING CONTOUR MICROSTRIP ANTENNA RECTANGULAR
ABSTRACT
This paper presents a method for adjusting the
bandwidth of the antenna in microstrip rectangular
patch type. The method is based on insertion of a
parasitic ring. We will have a comparative study
between rectangular microstrip antennas with and
without ring, showing the changes in the characteristics
of the same, as change in the resonance band and the

insertion of other frequencies in which the microstrip
antenna will have low reflections, thus being available
for operation. To validate the proposed technique, have
been fabricated and characterized experimentally
antennas with and without ring, yielding an increase of
10%
of
the
operating
band.

KEY‐WORDS: Microstrip antennas, Band resonance, Rectangular microstrip with ring parasite.

EFEITOS DA INSERÇÃO DO ANEL DE CONTORNO EM ANTENA DE MICROFITA RETANGULAR
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a portabilidade e a diversidade dos serviços de comunicação, nos quais
um mesmo equipamento deve operar em várias faixas de frequência, correspondentes a serviços
de telefonia móvel, TV digital, Wi‐Fi, entre outros, têm exigido dos engenheiros de micro‐ondas
um grande esforço para o desenvolvimento de estruturas (filtros, antenas, etc.) que atendam às
características requeridas, tais como largura de banda, dimensões reduzidas, seletividade, etc.
(KOCH, 2009), (HE, 2008).
As antenas podem ser vistas como uma transição entre a onda guiada e a onda não
guiada (BALANIS, 2006), ou, na definição oficial do IEEE, o dispositivo responsável por transmitir e
receber ondas eletromagnéticas (STUTZMAN, 1998). A sua geometria, dimensões e materiais de
fabricação estão relacionados ao comprimento de onda correspondente à frequência de
operação. Entre os diversos tipos de antenas, o patch retangular em microfita atrai um especial
interesse por apresentar características tais como baixo peso, pequeno volume, facilidade de
montagem, custo reduzido de fabricação e a facilidade de integração com outros componentes
de circuito, inclusive dispositivos semicondutores e ferritas (D'ASSUNCAO JUNIOR, 2009). A
antena tipo patch retangular em microfita é basicamente constituída por um recorte metálico,
patch de largura W e comprimento L, impresso sobre um substrato dielétrico de espessura h e
constante dielétrica  r , limitado por um plano condutor, Figura 1. Entre outras possibilidades de
alimentação, uma das mais simples é a alimentação por uma linha de microfita de largura W0,
casada com o patch através de dois detalhes, insets, de comprimento y0. Esse tipo de antena
serve de base para diversas outras configurações, sendo a análise e compreensão dos seus
princípios de projeto essenciais para o aproveitamento do seu potencial.

Figura 1 ‐ Geometria de uma antena tipo patch retangular em microfita.
Neste trabalho, é apresentado o estudo de uma antena de microfita retangular com e sem
anel. A antena inicialmente foi projetada para trabalhar na frequência de 2,4GHz, sendo
calculadas as medidas de cada componente da antena, para que a mesma apresentasse as
características desejadas após a sua construção. O objetivo desse estudo é apresentar as
variações na banda de operação da antena ao se inserir os anéis, e verificar o aparecimento de
outras faixas de frequências que nas quais apresentará baixas reflexões.

MATERIAL E MÉTODOS
Para iniciar o estudo do comparativo dos efeitos do anel adicionado à antena de microfita,
é necessário primeiramente compreender os conceitos que envolvem uma antena de microfita.
Este tipo de antena apresenta uma série de vantagens, tal como desvantagens que devem ser
levadas em conta ao se fazer a análise de um projeto no qual as mesmas irão trabalhar.
As antenas de microfita basicamente de duas placas condutoras paralelas, constituída por um
recorte metálico, patch de largura W e comprimento L que foram calculadas através das
expressões analíticas, impresso sobre um substrato dielétrico de espessura h e constante
dielétrica  r , limitado por um plano condutor, (patch) e a outra o plano de terra, Eq. (1) – (4). A
constante dielétrica é a responsável pela atenuação do sinal transmitido, considerando que seu
aumento afeta diretamente na perda do sinal. Outra limitação no uso de antenas de microfita é a
pequena largura de banda, quando comparada aos outros tipos de antena, como a Yagi e a Log‐
Periódica. É devido à baixa largura de banda apresentada pela antena de microfita que são
utilizados alguns métodos para aumento da faixa na qual a antena apresentará baixas reflexões,
chegando uma variação de 10% a 20% na largura de banda quando inserido anéis ao patch da
antena (RIOS, 2002).
O projeto de antenas tipo patch retangular em microfita é bem estabelecido e as suas
equações de projeto são dadas por (SILVA, 2005):
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A largura da reentrância (inset) foi considerada igual à largura da linha de microfita,
x0  w0 , enquanto o valor inicial de seu comprimento foi calculado através de expressões
aproximadas, Eq. (5)‐(6), (BALANIS, 1997).
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Em que, Rin (0) é a resistência de entrada na frequência de ressonância, G1 é a
condutância da abertura radiante e G12 é a condutância que leva em conta os efeitos mútuos
entre as duas aberturas radiantes da antena patch retangular. O cálculo destas condutâncias foi
feito através de avaliação numérica das expressões integrais dadas por (Balanis, 1997), utilizando
o método da quadratura de Lobatto.
Em seguida é calculado o comprimento de onda, que vai depender da frequência na qual
se efetuará a transmissão, ou seja, a frequência em que a antena irá trabalhar. O comprimento
de onda pode ser dado por Eq. (7). É necessário também o cálculo da frequência ressonante Eq.
(8).
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Após a obtenção das medidas, a antena pode ser montada e então aferida a reflexão a
partir do analisador de espectro, observando a reflexão em cada faixa de frequência.

RESULTADOS NUMÉRICOS E EXPERIMENTAIS
Para avaliar o trabalho proposta foram fabricadas antenas tipo patch retangular em
microfita com e sem o anel parasita, utilizando um substrato de fibra de vidro, FR‐4, de espessura
h=1,5 mm, W=36 mm, L=30 mm, y0 = 10 mm e constante dielétrica εr=4,4. A caracterização
experimental foi realizada no Laboratório do Grupo de Telecomunicações e Eletromagnetismo
Aplicado, GTEMA, do IFPB, tendo sido utilizado um analisador de redes vetorial Agilent, N5230A.
Com a montagem da antena de microfita, possibilitou‐se analisar os resultados de sua reflexão na
faixa de operação em que foi projetada para trabalhar. A Figura 2 exibe o espectro de reflexão
da antena de microfita com patch retangular sem anel.

Figura 2 – Espectro de Reflexão da Antena de Microfita sem anel parasita.

A banda passante, como mencionado anteriormente é curta quando comparada a outros
tipos de antenas. A Figura 3 apresenta a banda passante da antena, sem anéis parasitas e a
Figura 4 a respectiva carta de Smith.

Figura 3 – Banda Passante da Antena de Microfita com patch retangular sem anel parasita.

Figura 4 – Carta de Smith da Antena de Microfita sem anel parasita.
Depois foi produzida a antena com anel parasita e analisado seu efeito na largura de
banda, Figura 5.

Figura 5 – Antena de microfita com anel parasita.

Teoricamente os efeitos de se adicionar o anel parasita é aumentar em até 20% a largura
de banda da antena de microfita, (LIMA). Como observado na Figura 6.

Figura 6 – Banda Passante da Antena de Microfita após inserção do anel.
Observa‐se que a nova banda passante é de 13,09MHz superando a banda passante sem
anel em 1,19MHz, com um valor antigo de 11,9MHz. O aumento na banda passante corresponde
a 10% para a inserção de um anel. Na Figura 7 verifica‐se a nova carta de Smith e a nova
atenuação na frequência de operação, Figura 8.

Figura 7 – Carta de Smith da antena de microfita com anel parasita.

Figura 8 – Espectro de Reflexão Antena de Microfita após inserção do anel.

CONCLUSÕES
Neste artigo foi apresentado um método de ajuste da banda de operação de uma antena
tipo patch retangular em microfita, baseada na inserção de um anel parasita. Resultados
experimentais confirmaram o aumento da largura de banda em até 10%, indicando a
aplicabilidade da técnica proposta. Observou‐se também, que a inserção do anel à antena de
microfita aumenta a faixa de operação da mesma, mas mesmo assim pode não assistir à
necessidade desejada uma vez que esta desvantagem não é suprida completamente.
As antenas patch retangulares possuem algumas limitações, destacando‐se: largura de
banda estreita, baixo ganho, baixa eficiência, excitação de ondas de superfície, irradiação externa
nas linhas e junções, bem como, são diretamente afetadas pelas alterações climáticas (BALANIS,
1997).
Levando‐se em conta as características do substrato dielétrico, a frequência de operação
e a impedância do sistema de comunicação, o projeto de uma antena patch pode ser dividido em
duas partes: (I) projeto da linha de alimentação; (II) projeto do patch retangular radiante.
REFERÊNCIAS
BALANIS, C. A., Antenna Theory‐analysis and Design. New York: John Wiley & Sons, 2nd ed. 1997.
941 p.
BALANIS, C.A.: Antenna Theory:Analysis and Design, 3rd ed., John Wiley & Son, Inc., 2006.
D'ASSUNCAO JUNIOR, A. G., FONTGALLAND, Glauco, BAUDRAND, Henri, MEIRELES, D. N., GOMES
NETO, Alfredo: Analysis of tapered micostrip patch antenna by the Wave Concept Iterative
Procedure. In: Proceedings of the Microwave and Optoelectronics Conference (IMOC), 2009
SBMO/IEEE MTT‐S. , 2009. p.61 ‐ 66, Belém, PA.
HE, Shanhong ; XIE, Jidong: A novel compact printed antenna used in TPMS or other complex
and variable environments. In IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 56, p. 24‐30,
January 2008.
KOCH, Peter; and PRASAD, Ramjee. The universal handset. In IEEE Spectrum, vol. 46, p. 32‐37,
April, 2009.
LIMA, Antônio Cezar de Castro, Fundamentos de Telecomunicações Teoria Eletromagnética e
Aplicações, Universidade Federal da Bahia – UFBA.
RIOS, Luiz Gonzaga, 1929‐1974, Engenharia de Antenas / Luiz Gonzaga Rios; revisão e atualização
Eduardo Barbosa Perri. São Paulo: Edgard Blücher, 2002.
SILVA, J. Costa, “Análise dos Modos Ressonantes em Antenas de Microfita sobre Substratos
Isso/Anisotrópicos por Técnicas de Ressonância Transversa, 2005. Tese de Doutorado, UFRN,
Natal.
STUTZMAN, W. L.; THIELE, G. A.: Antenna Theory and Design. New Jersey USA: John Wiley Sons,
Inc, Hoboken, 1998.

PROTÓTIPO DE CARRO ELETROMECÂNICO CONTROLADO POR CONTROLE REMOTO
INFRAVERMELHO EM PLACA ARDUÍNO DE BAIXO CUSTO

1

A. J. Sousa Jr. (GR)¹ ; I. L. Barbacena(OR)2 ;
Instituto Federal da Paraíba (IFPB) ‐ Campus João Pessoa e‐mail: Junior_fx333@hotmail.com, 2 Instituto
Federal da Paraíba (IFPB) ‐ Campus João Pessoa – Departamento de Engenharia Elétrica email:
iltonlb@gmail.com

(GR) Graduando
(OR) Orientador
RESUMO
Este artigo descreve a análise, o projeto e a
implementação de um protótipo de carro
eletromecânico controlado por controle remoto
infravermelho
(IR)
utilizando
placa
arduíno
microcontrolada, de baixo custo. O Protótipo se
fundamenta na construção de uma miniatura de carro
eletromecânico para experimentos robóticos, onde os
conceitos envolvidos se aplicam desde um mini robô até
grande máquinas automatizadas, como veículos
teleguiados. O circuito eletrônico do protótipo se
fundamenta na integração da placa do arduíno, motor
de corrente contínua, motor servo, driver de potência e

comunicação baseada utilizando controle remoto
infravermelho. O controle remoto envia pulsos elétricos
para o receptor infravermelho, presente no circuito
eletrônico do carro, que se interliga ao arduíno, para
executar tarefas da movimentação do veículo, através
de seus motores acoplado aos eixos do chassi. O artigo
detalha a construção do protótipo e apresenta
resultados experimentais envolvendo deslocamento em
um plano, mas dependendo das circunstâncias, pode ser
implementado em inúmeras aplicações, em conjunto
com
diversos
tipos
de
sensores.

PALAVRAS‐CHAVE: Carro, Robótica, Arduino, Sensor, Microcontrolador.

PROTOTYPE CAR ELECTROMECHANICAL CONTROLLED INFRARED REMOTE CONTROL PLATE
ARDUINO LOW COST
ABSTRACT
This paper describes the analysis, design and
implementation of a prototype electromechanical drive
controlled by infrared remote (IR) control using Arduino
board microcontrolled, low cost. The prototype is based
on the construction of a miniature electromechanical
drive for robotic experiments, where the concepts
involved apply since a mini robot to large automated
machines such as automated guided vehicles. The
electronic circuit of the prototype is based on the
integration of the Arduino board, direct current motor,
servo motor, power and communication based driver

using infrared remote control. The remote sends IR
receiver for electrical, electronic circuitry present in the
car, which connects to Arduino pulses to perform tasks
drive the vehicle through its axis motors coupled to the
chassis. The article details the prototype construction
and
presents
experimental
results
involving
displacement in a plane, but depending on the
circumstances, be implemented in numerous
applications in conjunction with various types of
sensors.

KEY‐WORDS: Car, Robotics, Arduino, Sensor, Microcontroller.

PROTÓTIPO DE CARRO ELETROMECÂNICO CONTROLADO POR CONTROLE REMOTO
INFRAVERMELHO EM PLACA ARDUÍNO DE BAIXO CUSTO

INTRODUÇÃO
O avanço da área da robótica tem possibilitado novas mudanças de comportamento da
sociedade. Trata‐se de uma área multidisciplinar que envolve, principalmente, conhecimentos de
mecânica, eletrônica e informática. A robótica é baseada nos conceitos básicos de sistemas
microcontrolados. Existem inúmeras ferramentas de suporte a sistemas microcontrolados que
dão suporte a área de robótica. A ferramenta mais popular e utilizada atualmente é a plataforma
arduíno. O arduíno surgiu em 2005 na cidade de Ivrea na Itália. Atualmente seu hardware básico,
o UNO, é implementado através de um microControlador ATMega, o que não impede que o
mesmo seja implementado, utilizando outro microcontrolador, desde que o hardware suporte a
ferramenta de software do arduíno: IDE + compilador. A grande vantagem do Arduíno sobre
outras plataformas de desenvolvimento de microcontroladores é a facilidade de sua utilização
(McRoberts, 2010). Considerando esta característica, muitos projetos paralelos se inspiram em
novas versões modificadas, com placas de expansões, que acabam recebendo seus próprios
nomes.
Nesse protótipo, que utiliza além do arduíno, a comunicação infravermelho, possui algumas
alternativas de montagens, a depender da aplicação. Tanto pode ser utilizado em processos
industriais como também em testes e montagem de circuitos. Esta proposta consiste
basicamente em um protótipo de carro eletromecânico controlado por comunicação
infravermelho (IR), que utiliza um controle remoto para transmissão de sinais em um receptor na
placa, recebendo os comandos e atuando, através do arduíno, em forma de movimento do carro.
Na próxima seção encontra‐se detalhado, as etapas de construção desse protótipo, assim como
os materiais, componentes e os detalhes da montagem física e lógica.

MATERIAIS E MÉTODOS
Os métodos, materiais e conceitos utilizados para construção dos projetos serão tratados nesta
seção. O Projeto passou por várias etapas e foi executado de forma sequencial, desde a parte
lógica até a física. O projeto passou pela identificação do problema, avaliação das soluções
existentes no mercado e, por último a apresentação desta solução alternativa, que é o uso de
comunicação infravermelho no controle de um carro eletromecânico, para baixar os custos do
projeto. Após elaborar o algoritmo para a solução, utilizamos as ferramentas de softwares do
Arduíno e uma ferramenta de software para simulação. Foi utilizado a versão 1.05 do Arduíno
para desenvolvimento e compilação e a versão 7.8 do Proteus para simulação dos resultados. Em
seguida o projeto passou para a etapa de montagem física. Inicialmente optou‐se por adaptar
uma base de miniatura de carro para acomodar os componentes eletrônicos utilizados, e para
verificar o funcionamento do projeto, como ilustrado na Figura 1:

Figura 1 ‐ Base do Carro com Motores Embutidos
No protótipo foi utilizado um motor de corrente contínua (Motor DC), e um servo motor para o
avanço e desvio, respectivamente. A Figura 2 apresenta a imagem destes motores.

Figura 2 – (a) Motor Dc (b) Servo Motor
O Servo motor é uma máquina eletromecânica, que apresenta movimento proporcional à largura
de pulso do sinal de comando, com um controle efetivo de posição de parada ou do ângulo de
giro de seu eixo, o que não ocorre nos motores DC. Os Servos motores são dispositivos de malha
fechada, ou seja, recebem um sinal de controle, verificam a posição atual e atuam no sistema
girando para a posição desejada.
Os Servos possuem três fios de interface, dois para alimentação e um para o sinal de controle. O
sinal de controle utiliza o protocolo PWM (Pulse‐width modulation) possui três características
básicas: largura mínima, largura máxima do pulso e taxa de repetição (frequência).

A largura do pulso de controle determinará a posição de parada do eixo ou o ângulo de giro:


Largura máxima equivale ao deslocamento do eixo em + 90º da posição central;

 Largura mínima equivale ao deslocamento do eixo em ‐90º;
 Os pulsos gerados dentro desta faixa determinam a posição de parada do eixo, de forma
proporcional. O pulso de controle pode ser visto na ilustração da Figura 3.
Em geral, a taxa de repetição é 50Hz e a largura do pulso do sinal de controle varia de 1 a 2ms.
Porém podem ser encontrados servos motores funcionando a 60Hz. O Esquema de manipulação
do servo com PWM é visto na Figura 3:

Figura 3 ‐ Esquema Lógico de funcionamento do servo (extraído de
http://labdegaragem.com/)
Durante a montagem do circuito foi utilizado um pequeno protoboard, de forma ser acomodado
sobre o chassi do carro, conforme ilustrado na Figura 4.
A figura 4 apresenta a imagem da interligação de todos os componentes eletrônicos envolvidos
no protótipo, que envolve a placa do Arduíno, o receptor infravermelho e o driver de potência.
Neste projeto foi utilizado o arduíno UNO, que é implementado com o microcontrolador
ATMEGA238.

Figura 4 ‐ Protótipo Montado

O arduíno é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre. A placa foi projetada
para trabalhar com a ferramenta de software da plataforma arduíno, cuja programação é
direcionada aos pinos de entrada/saída. A ferramenta de software utiliza uma linguagem de
programação padrão C/C++, porém com foco, nos pinos de entrada e saídas. A placa do arduíno
possui uma sequência de numeração de pinos, como ilustrado na Figura 5.

Figura 5 – Arduíno e Pinos Equivalentes
Neste projeto foi utilizado motores com alimentação de 9V e corrente de 800mA. Com isso, como
o arduíno trabalha com 5V e não tem capacidade para gerar sinal com esta corrente, foi utilizada
uma placa para interfaceamento com os motores, conhecida como Shield. Esta placa recebe o
sinal do arduíno e fornece corrente aos motores, utilizando transistores de potência através do
circuito integrado L298N.
O CI L298N é um circuito integrado que possui internamente duas ponte H, podendo controlar a
velocidade e o sentido de giro de até dois motores DC de 3‐30V ou um motor de passo com 2
fases. A pinagem do Shield L298N encontra‐se ilustrado na Figura 6:

Figura 6 ‐ Pinagem do Shield L298N

A Ponte H é um circuito eletrônico que possibilita ao microcontrolador fornecer a corrente
necessária para o funcionamento do Motor de corrente contínua, visto que o microcontrolador
trabalha com 5V e corrente de até 40mA, enquanto o motor DC necessita de corrente acima
disso. Além disso, para o caso do motor DC, a Ponte‐H torna possível que o motor rode tanto
para um sentido quanto o outro. Estes circuitos são geralmente utilizados em robótica e estão
disponíveis em placas padrões. O esquema Elétrico da Ponte H é visto na Figura 7:

Figura 7 – Esquema Elétrico da Ponte H
Para o acionamento de tarefas, foi usado um controle remoto infravermelho e um receptor
presente no protoboard. O Receptor IR capta o sinal que recebe o sinal do controle remoto
infravermelho e emite pulsos lógicos na saída. No software, desenvolvido para gerenciar a
comunicação infravermelho, foi utilizado a biblioteca <NECIRrcv.h>. Essa biblioteca foi projetada
para gerenciar a leitura dos pulsos emitidos pelo controle remoto. A cada botão do controle,
quando pressionado, é gerado um conjunto de bytes padrão. Foi adotado cinco botões para o
controle do carro, botão 2 para o carro deslocar para frente, botão 8 para trás, botão 4 para a
esquerda, botão 6 para a direita e botão 5 para parada do carro. O controle e o Receptor IR estão
ilustrados na Figura 8:

Figura 8 – Controle e Receptor IR

No esquema elétrico da Figura 9, temos as ligações dos blocos envolvidos para o funcionamento
do carro. O arduíno, que é o cérebro do circuito, está ligado a um driver de potência, fornecendo
corrente adequada para o motor. O receptor infravermelho é alimentado pelo arduíno. Ele
recebe o sinal enviado pelo controle remoto e manda pulsos elétricos para o microcontrolador.
Assim que recebe o sinal do controle, o arduíno, através do Shield, aciona os motores, resultando
no deslocamento do carro.

Figura 9 – Esquema Elétrico

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos nesse projeto, cujo protótipo é apresentado na Figura 4, mostraram‐se
satisfatórios mesmo utilizando componentes de baixo custo e serve apenas como exemplo do
que poderíamos obter de forma prática. Foi constatado com tais resultados que esse protótipo
pode sofrer diversas alterações básicas, proporcionando uma interface melhor e também uma
linha de código diferente. O protótipo permitiu o controle do carro para distâncias de até 15m,
sem barreira, tendo resultados satisfatórios pela questão que ao final conseguimos nosso
objetivo, fazer o controle de uma miniatura de carro eletromecânico através de um controle
remoto para experimentos futuros de robótica e automação de processos, tornando cada vez
mais eficiente a vida do usuário. O software de controle encontra‐se disponível para download
em https://app.box.com/s/xaiunm4v5ekgye526nvn, e o vídeo no YouTube em
http://www.youtube.com/watch?v=XFA_gUdJiGw.

CONCLUSÃO
O projeto alcançou os objetivos propostos, permitindo a construção de um carro eletromecânico,
de baixo custo, utilizando controle remoto infravermelho. Durante o desenvolvimento do projeto
foram testados algumas alternativas de motores e chassis, de forma a se conseguir reduzir os
custos do projeto. Percebeu‐se que os procedimentos adotados durante o desenvolvimento do
projeto seguem uma rotina padrão, e que a partir deste trabalho, nos capacitamos para iniciar
novos projetos, como também, incrementar novas funcionalidades ao mesmo. O
desenvolvimento do projeto passou por várias correções e melhoramentos, tanto no hardware
como no software, e somente de algumas versões conseguimos os resultados esperados.
Portanto, vários erros e dificuldades foram encontrados durante o desenvolvimento do código,
no entanto, estes foram sendo solucionados com a ajuda do orientador, e até melhorado, em
função dos resultados parciais.
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RESUMO
Atualmente é notável o aumento do uso de imagens
digitais nas mais diversas áreas do conhecimento tais
como: meteorologia, ortodontia, diagnóstico de
patologias, dentre outras. Em relação a essas patologias
podemos citar o vitiligo que apresenta incidência que
varia de 0,1% a 2% de várias populações do mundo, seu
principal sintoma é o aparecimento de manchas brancas
que aparecem no corpo. Embora não tenha cura, o
diagnóstico precoce auxilia os dermatologistas e
pacientes no tratamento. Esse diagnóstico precoce pode
ser feito pelo uso de técnicas aplicadas ao

processamento de imagens digitais. A técnica abordada
neste trabalho compreende a etapa de pré‐
processamento, no âmbito de várias técnicas de realce
de imagens digitais, como limiarização e detecção de
bordas para isolamento de regiões. Essa técnica
constitui‐se da escolha de um limiar T utilizando o
histograma de níveis de cinza da imagem. Com este
trabalho espera‐se compreender o uso das técnicas de
segmentação de imagens digitais e suas utilizações na
detecção de patologias.

PALAVRAS‐CHAVE: imagens digitais, vitiligo, limiarização.

IDENTIFICATION USING METHODS VITILIGO SEGMENTATION IN DIGITAL IMAGES
ABSTRACT
Currently notable is the increasing use of digital
images in various areas of knowledge such as:
meteorology, orthodontics, diagnosis of diseases,
among others. Regarding these pathologies can cite the
vitiligo that has an incidence ranging from 0.1% to 2% of
various populations of the world, its main symptom is
the appearance of white patches that appear on the
body. Although there is no cure, early diagnosis helps
dermatologists and patients in treatment. This early
diagnosis can be made using techniques applied to

KEY‐WORDS: digital images, vitiligo, threshold.

digital image processing. The technique discussed in this
work comprises the step of preprocessing in the context
of various enhancement techniques of digital images,
such as threshold and edge detection for isolation of
regions. This technique constitutes the choice of
threshold T using the gray level histogram of the image.
This work is expected to understand the use of
segmentation techniques for digital images and their use
in the detection of pathologies.

IDENTIFICAÇÃO DE VITILIGO UTILIZANDO MÉTODOS DE SEGMENTAÇÃO EM IMAGENS DIGITAIS
INTRODUÇÃO

O vitiligo é uma patologia que tem uma incidência que varia entre 0,1% e 2% de várias
populações no mundo. Esta atinge pessoas de qualquer sexo ou tipo de pele e é causada pela
ausência de melanina, cuja função é conferir pigmentação à pele [4].
Ocorre quando os melanócitos, que são as células encarregadas de produzir a melanina,
são destruídos ou param de exercer sua função [2]. Esse efeito gera manchas brancas que podem
aparecer em qualquer lugar do corpo, mas, seu aparecimento é mais comum em locais com
maior exposição ao sol, como mãos, pés e lábios.

Figura 1: Portador de Vitiligo [10]
O vitiligo ainda não tem cura, mas existem tratamentos que conseguem reduzir a
progressão da doença pelo corpo e outros que conseguem repigmentar a região afetada. O
acompanhamento psicológico dos pacientes é importante, uma vez que o surgimento da doença
pode causar baixa autoestima, isolamento social, depressão, entre outros distúrbios.
Entre as técnicas utilizadas para diagnosticá‐la, estão a Lâmpada de Wood (uma luz
fluorescente que auxilia na visão de machas pouco visíveis a olho nu) e, a realização de uma
biópsia, para constatar a existência do vitiligo no paciente [7].
Atualmente, existem vários sistemas desenvolvidos com o propósito de auxiliar
diagnósticos médicos. Muitos destes focam doenças com grande incidência, como doenças do
coração e diabetes, porém poucos são direcionados à doenças de pele.
Patologias que atingem a pele têm histórico de serem abordadas de forma leve por várias
populações, uma vez que em sua grande maioria são tratadas e curadas em pequenos períodos
de tempo. Entretanto, quando o tratamento não é realizado de forma correta ou ignorado, esses
tipos de doenças tem o potencial de espalhar‐se trazendo sérios efeitos não só à pele como
também a órgãos internos [11].
MATERIAIS E MÉTODOS

As formas de avaliar e acompanhar o vitiligo são inúmeras, não existindo abordagem
unificada [9]. Tratamentos ainda são conduzidos sob métodos subjetivos, que por sua vez,
trazem grande probabilidade de erro, tendo em vista a geração de dados sem precisão.

O progresso no tratamento do vitiligo pode ser bastante lento, levando até mais de seis
meses. Nota‐se a dificuldade de dermatologistas analisarem visualmente o progresso ou
retenção da doença, o que leva a identificar o diagnóstico de forma tardia. Portanto, sistemas de
diagnósticos focados a esse propósito podem ajudar a trazer melhores resultados em um espaço
curto de tempo.
As pesquisas geradas, com aplicação na doença, buscam identificar o meio mais eficiente
de detecção de bordas do vitiligo, para criação de um método de análise por meio de imagens
digitais. Outra abordagem é quantificar objetivamente a resposta a tratamentos, calculando o
grau de retenção da área da lesão.
Abordagens para o estudo do vitiligo utilizando artifícios computacionais focam processos
como filtragem do sinal de entrada e técnicas de segmentação de imagem para alcançar
resultados eficientes.
O diagnóstico do vitiligo ocorrerá por meio da identificação dos parâmetros relacionados
as lesões dessa patologia: cor, bordas, assimetria e diâmetro. A uniformidade da cor na área da
lesão é um fator intrínseco do vitiligo, bem como a presença de mudanças abruptas em suas
extremidades, caracterizando bordas bem definidas.
Com a finalidade de melhorar a distinção entre a cena e a lesão foi utilizado o método de
limiarização (threshold). Essa técnica utiliza o histograma de níveis de cinza na escolha de um
limiar T.
A limiarização compreende a fase do pré‐processamento da imagem. Essa fase envolve a
aplicação de técnicas de realce de imagens digitais. Essas técnicas permitem quem uma
determinada região seja destacada dentro da imagem, permitindo uma melhor visualização.
O princípio da limiarização consiste em separar as regiões de uma imagem. Como esse
processo produz uma imagem binária, muitas vezes, é denominado de binarização.
Matematicamente, a limiarização pode ser definida como uma técnica de processamento de
imagens, onde uma imagem de entrada f(x,y) de N níveis de cinza produz à saída uma imagem
g(x,y). A função g(x,y) passa a ser chamada de imagem limiarizada ou binarizada, cujo número de
níveis de cinza é menor que N [8].
A forma mais simples de limiarização consiste em converter os pixels que apresentam
tons de cinza maiores ou iguais a determinado limiar em brancos e os demais em pretos. A
função que realiza esse procedimento é descrita na Equação 1:
Equação 1

Onde: g(x,y) é a função que representa a imagem binarizada, f(x,y) é a função que
representa a imagem original e T, definido como limiar é um valor do nível de cinza da imagem. A
definição desse limiar T dependerá das condições da imagem, como por exemplo: contraste,
iluminação e dependerá também do resultado esperado pela limiarização.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O método da limiarização, como descrito constitui‐se da escolha de um limiar T utilizando o
histograma de níveis de cinza. A Figura 1 (a) apresenta a imagem original utilizada e, por conseguinte a
mesma imagem em tons de cinza (b).

(a)

(b)

Figura 1 ‐(a) imagem original, (b) imagem em tons de cinza.
A Figura 2 (a) mostra o efeito da limiarização aplicado à imagem com a lesão de vitiligo. O
valor que foi utilizado, referente ao limiar T, trata‐se de um valor automático, calculado pelo
software MATLAB.
Após a limiarização procede‐se à segmentação da imagem. Deixamos na imagem apenas a lesão
do vitiligo. Para isso, aplicamos um processo inverso da binarizacão, Figura 2 (b).

(a)

(b)

Figura 2‐(a) Efeitos da limiarização, utilizando figura anterior;
(b) resultado final após inversão da binarização
Na Figura 2(b) podemos observar as características das lesões de vitiligo, como por
exemplo: bordas bem definidas e manchas bem distribuídas. Esse feito gerado pela segmentação
da imagem, utilizando o método da limiarização que permitiu separar a lesão do vitiligo do
restante da imagem.

CONCLUSÃO

Neste trabalho foi feito um estudo sobre uma das principais técnicas de realce ou pré‐
processamento de imagens digitais, a limiarização. Para implementação dessa técnica utilizou‐se
software MATLAB como ferramenta computacional como o objetivo de comprovar a eficácia
dessa técnica na imagem analisada.
Esse método não se mostrou satisfatório para uso em outras imagens, principalmente as
que apresentam uma variedade de cores. Assim, pretende‐se realizar novas pesquisas e
consequentemente, novos experimentos que ampliem as possibilidades de trabalho com outros
tipos de imagens.
A importância de estudar técnicas de segmentação de imagens, como a limiarização, pode
ser observada pela forte relação do processamento digital de imagens e outras áreas como a
identificação de patologias.
Além disso, como existem outras doenças de caráter dermatológico que se assemelham
demasiadamente com o vitiligo, pretende‐se ampliar o uso do processamento digital de imagens
no diagnóstico em outras patologias.
A relevância deste projeto, além da teoria envolvida, esteve vinculada ao domínio de
técnicas e metodologias de projetos através da utilização do software Matlab. Esse projeto
também pretende contribuir com o processo de inovação relacionado ao processamento digital
de imagens.
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RESUMO
Os semáforos são dispositivos destinados a ajudar no
controle do tráfego de veículos e pedestres,
promovendo o fluxo sistemático no trânsito, impedindo
congestionamentos e consequentemente evitando
acidentes. Devido a essa importância, tais dispositivos
devem permanecer o maior tempo possível em
funcionamento contínuo, tendo como resultado um
elevado consumo de energia elétrica ao longo do mês.
Em virtude disso, propomos a substituição dos
semáforos convencionais, compostos por lâmpadas
incandescentes, por semáforos formados por LEDs, os

quais apresentam maior eficiência energética e vida útil
superior as demais formas de iluminação. Este trabalho
também tem como objetivo apresentar um formato
diferente de sinalização semafórica o qual visa
representar cada cor do padrão de sinalização por
figuras geométricas distintas, em uma única matriz de
LEDs RGB.

PALAVRAS‐CHAVE: semáforos, LEDs, matriz, eficiência energética.

RGB LED TRAFFIC LIGHT OF ENCODED BY MEANS OF GEOMETRIC FIGURES
ABSTRACT
The semaphores are devices designed to assist in the
control of vehicular and pedestrian traffic, promoting
the orderly flow in traffic, preventing congestion and
consequently avoiding accidents. Due to this
importance, such devices must remain as long as
possible in continuous operation, resulting in a high‐
energy consumption throughout the month. As a result,

KEY‐WORDS: semaphores, Leds, array, energy efficiency.

we propose to replace the conventional lights,
composed of incandescent bulbs for lights formed by
Leds, which have a higher energy efficiency and longer
lifetime other forms of lighting. This work also aims to
present a different set of traffic lights format, which
aims to represent each signaling standard color for
different geometries in a single array of RGB LEDs.

SEMÁFORO DE LED RGB CODIFICADO POR MEIO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS
INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos a demanda por energia elétrica tem aumentado cada vez mais, se
tornando uma característica comum da sociedade contemporânea. Esse aumento crescente,
proporcionado pelo desenvolvimento humano, vem se mostrando um fator preocupante em
virtude da diminuição dos recursos empregados na produção de energia e dos impactos causados
ao meio ambiente. De acordo com a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), órgão que
regula a tarifa de energia elétrica no Brasil, o custo da energia no país vem aumentando ao longo
dos anos, mesmo com o uso de novas fontes de energia.
Para efetuar a medição do consumo de energia elétrica de um determinado
estabelecimento, as companhias energéticas utilizam como medida o kWh (Quilowatt‐hora). Para
calcular a conta de energia elétrica, multiplica‐se o custo unitário do kWh pela quantidade de
energia consumida durante o mês [5].
Os semáforos são instrumentos essenciais do ponto de vista da circulação e segurança
para o trânsito. Eles são compostos, em quase sua totalidade, por lâmpadas incandescentes de
baixa eficiência, que apresentam alto consumo de energia, pouca resistência a choques e
vibrações, além de vida útil reduzida. Devido a necessidade de funcionamento contínuo desses
dispositivos, as autoridades municipais ou estaduais devem constantemente realizar
manutenções na sinalização através da troca de lâmpadas. Apesar deste esforço, a existência de
lâmpadas incandescentes inoperantes é frequentemente relatada pelos motoristas e pedestres,
o que pode ocasionar sérios problemas no trânsito, como até mesmo acidentes [3]. Além do
mais, o elevado consumo proporcionado pelos semáforos é convertido em uma tarifa que vai
para os cofres públicos, que por fim, são pagos de forma indireta pela população através de
impostos.
De acordo com o que foi mencionado, fica evidente a necessidade de investir em formas
de reduzir o consumo de energia elétrica proporcionado pelos semáforos, bem como garantir seu
funcionamento contínuo, sem interrupções. Diante disso, este trabalho apresenta a substituição
das lâmpadas convencionais empregadas nos semáforos por Leds de alto brilho, utilizando para
isso uma matriz de LEDs RGB (do inglês Red, Green e Blue) a qual apresenta todos os LEDs que
compõem o semáforo interligados entre si. Propõe‐se também um novo formato de sinalização
semafórica, o qual será composto por figuras geométricas que serão representadas em uma
única matriz de LEDs, sendo que para cada cor da sinalização (verde, amarelo e vermelho) há
uma figura geométrica distinta que permite diferenciar uma da outra com facilidade,
beneficiando pessoas que manifestam a discromatopsia, também chamados de daltônicos,
garantindo com que estes identifiquem o sinal de trânsito sem a necessidade de distinguir a cor.
O trabalho em questão encontra‐se dividido em 4 partes. A seguir temos uma explanação
sobre a automação de semáforos, seguido dos conceitos referentes aos componentes
necessários para a implementação da solução proposta. Na terceira parte tem‐se o
desenvolvimento do trabalho e por fim as considerações finais.

AUTOMAÇÃO DE SEMÁFOROS
Os semáforos atuais foram desenvolvidos a partir de equipamentos de operação manual
de tráfego utilizados em Londres no ano de 1868. A ilustração desse equipamento pode ser visto
abaixo na figura 1. Esse dispositivo era composto por dois braços mecânicos que, quando
estendidos horizontalmente significavam “Pare” e quando inclinados a 45 graus significavam
“Siga com cuidado”. Era composto por duas lâmpadas de gás, uma de cor verde e outra de cor
vermelha. Porém não foi utilizado por muito tempo, pois 23 dias depois de entrar em operação o
equipamento explodiu matando o policial que o estava operando, o que desincentivou novas
invenções nesta área por um longo tempo. Em 1913, James Hoge inventou o primeiro semáforo
elétrico como hoje é conhecido, porém com apenas os sinais verde e vermelho. Semáforos
interligados começaram a ser utilizados na cidade de Salt Lake City em 1917. Um sistema
progressivo foi proposto em 1922. Os primeiros semáforos atuados foram instalados em New
Haven, East Norwalk e Baltimore em 1928 [6].

Figura 1 ‐ O primeiro Semáforo
Fonte:http://www.sinaldetransito.com.br/img/curiosidades/primeiro_semaforo_grande.j
pg

Figura 2 – Luzes de um semáforo
Fonte:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Traffic_lights_3_sta
tes.png/240px‐Traffic_lights_3_states.png
Esses dispositivos são conectados à rede elétrica 24 horas por dia consumindo uma
quantidade expressiva de energia elétrica ao longo do mês. Os dispositivos atuais são compostos

por três luzes (verde, amarelo e vermelho) o que pode ser visto acima (figura 2) cada uma com
sua respectiva cor, que representam universalmente as seguintes situações:
 Vermelho: pare, o cruzamento está fechado para passagem;
 Amarelo: atenção, a passagem está prestes a ser fechada;
 Verde: siga, a passagem está livre.
Antes de explanar o projeto proposto como um todo, se faz necessário definir as
principais partes que o constituem. A seguir serão definidos alguns conceitos referentes aos
materiais empregados na implantação deste trabalho.
MATERIAIS UTILIZADOS
Iniciando pelo diodo, que é um componente eletrônico semicondutor, geralmente feito
de silício, que apresenta a característica de funcionar em determinado momento como condutor
e em outro momento como isolante, operando de acordo com a diferença de potencial que é
aplicada em seus terminais. É constituído por dois terminais denominados de Anodo e Catodo.
O diodo emissor de luz (LED) tem como característica emitir luz visível quando polarizado
de forma direta, isto é, quando uma diferença de potencial positiva é aplicada em seus terminais,
ou seja, quando é aplicada uma diferença de potencial cuja corrente obedece o sentido Anodo ‐
Catodo. Na figura 3 tem‐se a ilustração de um LED convencional. Os LEDs comuns apresentam
apenas uma cor e podem ser facilmente encontrados no mercado.
O LED exibe luz visível quando há a passagem de um elétron da banda de condução do
material semicondutor para a banda de valência. A emissão de energia é feita quando ocorre a
transição de um elétron de uma banda de maior energia para outra de menor energia, ela é feita
na forma de um fóton, ou seja, de luz [2].

Figura 3 – LED (diodo emissor de luz)
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/‐
kLN0DDwjFv0/T86Z6T4V8uI/AAAAAAAACGY/NS7lJ3q2_to/s200/whiteLED.jpg
O tipo de LED utilizado neste trabalho é o LED RGB, ele apresenta três cores distintas
(vermelho, verde e azul) em um único componente, sendo possível obter milhares de cores
através da combinação destas. Possui 4 pinos, 3 deles são dividos para as cores, ou seja, um LED
para cada cor e o outro (quarto) é um terminal comum, necessário para o acionamento de
qualquer uma das 3 cores, podendo ser um anodo ou catodo comum a ambos os pinos.

Para representar o semáforo foi utilizada uma matriz de LEDs RGB constituída por 64
LEDs, na configuração 8x8 (8 linhas por 8 colunas) conectados entre si internamente. A matriz
utilizada pode ser vista abaixo na figura 4.

Figura 4 ‐ Matriz de Leds RGB
Fonte: http://img1.mlstatic.com/matriz‐de‐LED‐bicolor‐8‐linhas‐por‐8‐colunas‐arduino‐pic_MLB‐
O‐3642533899_012013.jpg
Para realizar a conexão com todos os 64 Leds da matriz utilizou‐se um CI (circuito
integrado) chamado de registrador de deslocamento (74HC595N).
Esse tipo de registrador de deslocamento é um registrador de 8 bits, com entrada serial,
saída serial ou paralela, e travas de saída. Isso quer dizer que é possível enviar dados para o
registrador de deslocamento em série, e enviar dados para a saída em paralelo, ou seja, ele
funciona como um conversor série‐paralelo. Em série significa um bit de cada vez. Em paralelo
significa muitos bits [4].
O controle dos LEDs, bem como dos registradores de deslocamento, será feito através de
um microcontrolador. Optou‐se por utilizar o microcontrolador ATMEGA328 presente na
plataforma Arduíno UNO.
O Arduíno é uma plataforma de computação física (sistema digital que pode interagir com
o ambiente externo através de dispositivos conectados a ele) que pode ser programado através
de uma linguagem de programação baseada em C/C++ para efetuar determinadas tarefas [1]. Foi
escolhido devido ao seu baixo custo e a simplicidade de programação. Ele é composto por 14
pinos digitais que podem funcionar como entrada ou saída dependendo da aplicação e mais 6
pinos analógicos. Na figura 5, tem‐se a ilustração de um Arduíno UNO.

Figura 5 ‐ Arduino UNO
Fonte: http://dblog.com.br/wp‐content/uploads/ArduinoUNO1.jpeg

DESENVOLVIMENTO
O projeto de automação de semáforos aqui proposto tem como requisito a implantação
de um sistema de eficiência energética capaz de reduzir custos, diminuindo o consumo de
energia elétrica, além proporcionar maior conforto e segurança no trânsito. No que diz respeito
ao desenvolvimento, foi utilizada uma matriz de LEDs RGB para representar o semáforo.
Conforme descrito anteriormente, a matriz possui 64 LEDs RGB sendo cada um deles
composto por 4 pinos. Apesar de serem muitos pinos, a maneira como eles estão conectados
internamente proporciona uma redução na quantidade necessária para acioná‐los, uma vez que
a matriz encontra‐se disposta em uma configuração 8x8, sendo linhas constituídas pelo terminal
comum dos LEDs (Anodo) e colunas constituídas pelos pinos referentes as cores (Catodo). Todos
os pinos que se referem aos Leds vermelhos de cada coluna encontram‐se interligados a um
único ponto, assim como os pinos alusivos as demais cores nas demais colunas e cada uma das
linhas também apresenta seus pontos comuns (anodo) interconectados.
Ao todo a matriz possui 32 pinos, sendo 8 para cada cor (totalizando 24 colunas) e 8 linhas
para o terminal comum entre eles (anodo), contudo serão utilizados apenas 24 terminais já que a
cor azul não é de interesse, pois ela não está presente no semáforo.
Em virtude da quantidade de pinos utilizados (24) não seria possível conectar o Arduíno
UNO diretamente a matriz, tendo em vista que ele não possui essa quantidade de saídas. Por isso
foram utilizados registradores de deslocamento, através da conversão de dados serial em
paralelo, foi possível expandir a quantidade de saídas do Arduíno. Com isso foi possível utilizar
apenas 3 pinos de saída do Arduíno juntamente com 3 registradores de deslocamento para
controlar todos os 24 pinos da matriz, essa é uma característica bastante interessante dos
registradores uma vez que eles podem ser conectados entre si, possibilitando o aumento na
quantidade de saídas para tantas quantas forem necessárias. As únicas desvantagens em utilizá‐
los são o aumento na complexidade da programação do microcontrolador, que será responsável
por controlar um número maior de saídas com apenas 3 de seus pinos e o acréscimo na
quantidade de energia para alimentar o sistema.
O circuito de alimentação é bastante simples, aqui o Arduíno é responsável pela
alimentação de 3,3 V dos registradores e estes se destinam a acionar a matriz. Apesar da forma
de conexão dos pinos reduzir bastante a quantidade de terminais da matriz, isto gera outro
problema, pois para representar as figuras geométricas referentes a cada uma das cores padrão
de sinalização semafórica tem‐se que acionar um LED por vez, dificultando a visualização da
figura. Para solucionar este problema foi utilizado um método chamado de persistência da visão.
Este método consiste em criar uma ilusão acionando e desacionando os LEDs em uma frequência
acima da que o olho humano é capaz de visualizar, ou seja, os LEDs serão acionados e
desacionados de forma tão rápida que a retina irá identificar a figura de forma contínua.
Deste modo, foi possível obter o semáforo conforme foi proposto neste trabalho. Para
ilustrar o sinal verde foi utilizada a figura geométrica de uma seta, conforme a figura 6. Para o
sinal amarelo foi utilizado um círculo (figura 7) e o sinal vermelho foi representado através de um
quadrado, como pode ser visualizado na figura 8.

Figura 6 – Representação do sinal verde do semáforo

Figura 7 – Representação do sinal amarelo do semáforo
Apesar da matriz utilizada não possuir LEDs da cor amarela foi possível formar tal cor
acionando os Leds verdes e vermelhos simultaneamente, obtendo assim a cor amarela.

Figura 8 ‐ Representação do sinal vermelho do semáforo

Abaixo, na figura 9, pode ser visto o esquema elétrico do sistema apresentado. Neste
esquema foi utilizada apenas uma matriz de LEDs simples. Para uma matriz de LEDs RGB seriam
acrescentados apenas mais 8 pinos na matriz e 1 registrador de deslocamento conectado a
mesma.

Figura 9 – Esquema Elétrico do Sistema
De acordo com Soares (2012), considerando o custo unitário kWh de R$ 0,37 (custo
diário), substituindo as lâmpadas incandescentes por LEDs, tem‐se uma redução no consumo de
energia elétrica pelo semáforo conforme exposta abaixo, na tabela 1.
Tipo de Iluminação do Semáforo

Custo Unitário do kWh R$ 0,37

Semáforo com lâmpada incandescente (100W)

R$ 0,88 (custo diário)

Semáforo com LED (10W)

R$ 0,088 (custo diário)

Tabela 1 – Comparativo de custos dos semáforos com lâmpadas comuns e com LEDs
Fonte: [5]

CONCLUSÃO
Em vista dos aspectos apresentados, percebe‐se que a solução exposta neste trabalho
atingiu o objetivo proposto, apresentando como principais pontos positivos: a promoção da
inclusão dos daltônicos no trânsito, uma vez que estes podem discernir sem dificuldade o estado
em que o sinal do semáforo se encontra, o aumento da segurança no trânsito tendo em vista a
facilidade em diferenciar as cores do semáforos através das figuras geométricas e a redução no
consumo de energia elétrica, proporcionada pelo uso dos LEDs e pelo fato de não ser necessário
acionar todos ao mesmo tempo como ocorre nos semáforos convencionais.
Quanto aos pontos negativos, pode‐se salientar que se faz‐se necessário uma atenção
maior em relação a manutenção, uma vez que a proposta não contempla a redundância de sinal,
ou seja, duas matrizes de LEDs para o vermelho e o verde. Além disso, a proposta traz impactos
nos manuais de regras de trânsito, pois o sistema de codificação da informação seria modificado.
Um próximo passo para o projeto seria o desenvolvimento do controle de luminosidade
para os LEDs que compõem a matriz, através do correto ajuste da intensidade de corrente
fornecida pelo sistema reduzindo ainda mais o consumo de energia e proporcionando maior
conforto para os cidadãos, bem como a implantação de placas fotovoltaicas ao sistema, para a
alimentação via energia solar, dado que que a otimização no consumo de energia têm se tornado
cada vez mais interessante tanto do ponto de vista financeiro quanto do ecológico.
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RESUMO
Com o passar dos anos e do surgimento de no‐
vas tecnologias, o homem percebeu a necessidade de
evoluir, aprimorando cada vez mais essas tecnologias
para acompanhar a demanda e exigências do mercado
consumidor. Devido a essa necessidade Bernard Silver
criou o Código de Barras em meados dos anos 70, inspi‐
rado no Código Morse. De fácil utilização e alta pratici‐
dade, é utilizado até hoje. E foi também pensando em
evoluir e aprimorar serviços que em meados de 1971,
surgiram os microcontroladores, pequenos chips, envol‐
vidos em um encapsulamento de plástico, e que possui
integrado em uma única pastilha, processador, memó‐

ria, unidades de entrada e saída, conversor e portas de
comunicação. Um dos primeiros chips fabricados foi pra
atender as necessidades de uma empresa de calculado‐
ras japonesa. Neste contexto a plataforma Arduino foi
criada como arquitetura de prototipagem eletrônica
open‐source com hardware e software de fácil utiliza‐
ção, destinado a artistas, designers, hobbyists e qual‐
quer pessoa interessada em criar objetos ou ambientes
interativos, utilizando um microcontrolador Atmel. Utili‐
zando a plataforma Arduino este projeto integra um
sistema de controle de acesso a um claviculário, de
baixo
custo.

PALAVRAS‐CHAVE: Código de barras, microcontroladores, controle de acesso.

ACCESS CONTROL SYSTEM TO A KEY BOX USING BARCODE
With the passing of years and the emergence of
new technologies, the man realized the need to evolve,
increasingly improving these technologies to keep up
with demand and requirements of the consumer mar‐
ket. Based on this Bernard Silver created Barcode in the
mid‐70’s, inspired by the Morse Code. Easy to use and
high convenience, it is still used today. It was also think‐
ing of evolve and improve services that in mid‐1971,
have emerged the microcontrollers, small chips, in‐
volved in a package of plastic, which is integrated into a
single chip, processor, memory, input and output units,

KEY‐WORDS: barcode, microcontrollers, access control.

converter, communication ports. One of the first chips
was manufactured to meet the needs of a japanese
calculator company. In this context the Arduino platform
architecture was created as open‐source electronics
prototyping hardware and software easy to use, intend‐
ed for artists, designers, hobbyists, and anyone interest‐
ed in creating interactive objects or environments, using
an Atmel microcontroller. Using the Arduino platform,
this project integrates a system of access control to a
key
box.

SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO A UM CLAVICULÁRIO UTILIZANDO CÓDIGO DE BARRAS
INTRODUÇÃO
Na medida em que a complexidade do sistema produtivo aumenta, o que é caracterizado
não só pelo volume da produção, mas também pelo desmembramento da cadeia produtiva, tor‐
na‐se necessário o desenvolvimento e implementação de sistemas que auxiliem o homem na
operação, localização e classificação da sua produção.
Várias soluções podem ser adotadas para tentar garantir a gerência da logística e de esto‐
que mais eficiente, dentre as quais destacamos o uso de identificadores por radiofrequência,
mais conhecido como RFID (Radio‐Frequency Identification). Esta tecnologia conta com recepto‐
res de sinais de RF que “respondem” às solicitações de dispositivos chamados leitores.
De outro modo, temos o código de barras, essa tecnologia permite a identificação de ob‐
jetos ou produtos dentro da cadeia produtiva a partir da informação codificada em barras com
larguras diferentes, os mesmos são lidos através de equipamentos ópticos de leitura.
A solução para problemas de controle de acesso de pessoas em determinado ambiente,
ou mesmo para o controle de veículos em um estacionamento, são exemplos de aplicações onde
os códigos de barras podem fazer parte da solução.
Este projeto consiste na elaboração de um sistema de validação de solicitação de serviços
através de códigos de barras, que compreende desde a geração do código de barras até o uso
para o controle de equipamentos a partir de uma senha codificada no próprio código de barras
até a permissão de utilização do serviço. A solução aqui proposta consiste no controle do geren‐
ciamento de acesso das chaves a partir da leitura de um código de barras válido. No caso do con‐
trole de acesso temos apenas um dispositivo controlado, que seria a abertura e fechamento do
acesso.
Este artigo está estruturado da seguinte forma: a próxima seção aborda a tecnologia de
código de barras, bem como são tecidas algumas considerações entre esta tecnologia e a tecno‐
logia de rádio frequência. Em seguida é abordada a plataforma de desenvolvimento utilizada nes‐
te projeto, o Arduino. Na última seção é apresentada a arquitetura do sistema de controle do
claviculário a partir da utilização de códigos de barras e por fim são tecidas as conclusões e con‐
siderações finais.

CÓDIGOS DE BARRAS
O código de barras trata da representação de símbolos alfanuméricos através de barras com
larguras diferentes, a informação representada pode ser lida através de um scanner, onde uma
luz varre as barras e, através do sinal refletido, a informação é detectada, de forma que a barra
escura absorve luz enquanto a parte mais clara do código de barras reflete a luz.
O código de barras foi utilizado comercialmente nos Estados Unidos na década de 70 com a
finalidade reduzir filas dando agilidade às operações comerciais, esta solução ainda hoje é larga‐
mente utilizada principalmente em supermercados. Vale salientar que esta tecnologia surgiu em

1948 com a ideia de Bernard Silver, que inspirado no código Morse lançou o código de barras
através de marcações com tinta fluorescente, lidos através de luz ultravioleta.
A partir dos empecilhos relacionados ao custo da geração de códigos a partir de tinta fluores‐
cente em 1949 surgiu o código de barras representado através de quatro barras brancas em uma
superfície preta.
A popularização do código de barras surgiu a partir do desenvolvimento tecnológico princi‐
palmente da eletrônica, que tornou mais barato os componentes utilizados na construção dos
leitores.
Os códigos de barras se dividem em dois grupos: aqueles que representam informações nu‐
méricas e aqueles que representam informações alfanuméricas. Existem vários tipos de códigos
de barras, cada um voltado para aplicações especificas, dentre os mesmos, podemos destacar:
 2 de 5 intercalado: utilizado em formulários bancários
 128: utilizado para finalidades logísticas
 EAN 8: identificação de itens comerciais regido pelo órgão internacional de logística GS1
 EAN 14: utilizados para fardos de caixa de papelão
 UPC A: utilizados em produtos americanos
 ISBN: utilizado para identificação de obras literárias
O maior concorrente da tecnologia de códigos de barras é a tecnologia RFID (Radio‐
Frequency IDentification ), sistema composto basicamente por uma antena e um transceptor que
contém o circuito com a informação a ser identificada. A antena transmite a informação contida
no chip para o leitor, que por sua vez converte o sinal em ondas de rádio do RFID para informa‐
ções digitais. Após a conversão, os dados são transmitidos para um computador para que possam
ser analisadas.
Existem dois tipos de etiquetas RFID, as ativas e as passivas:
 Ativas: Mais sofisticadas e caras, possuem bateria própria para que possa transmitir seu
sinal razoavelmente e capacidade de Memória RAM de até 32KB.
 Passivas: Utilizam rádio frequência do leitor para transmitir o seu sinal, a informação gra‐
vada nela é permanente, algumas podem ser regravadas.
A frequência utilizada nesse sistema é ajustada de acordo com a sua utilização. Pode ser utili‐
zados em vários setores, desde aplicações médicas, veterinárias, pagamentos, etc. Exemplos:
pagamento via celular, pagamento em trânsito, controle de estoque, substituição de código de
barras, rastreamento de cargas, rastreamento de animais, identificação biométrica.

CÓDIGO DE BARRAS VERSUS RFID
A tecnologia de RFID apresenta inúmeras vantagens em relação ao código de barras, o qua‐
dro 1 ilustra uma comparação entre estas tecnologias face aos seguintes parâmetros: exigência
de contato visual, leitura simultânea, custo inicial, tecnologia de confecção, vida útil e capacidade
de armazenamento.
Tendo em vista as características das duas tecnologias, a tecnologia de código de barras se
mostra mais interessante para a aplicação proposta neste trabalho, uma vez que a mesma aten‐

de aos requisitos do projeto e é de fácil confecção, bastando para isso um computador e uma
impressora, bem como os programas para geração de códigos de barras.

Tabela 1 ‐ Comparação entre RFID e Código de barras
Parâmetro
Exigência de contato visual

RFID
Não

Código de Barras
Sim

Leitura simultânea
Custo
Tecnologia de confecção
Vida útil
Capacidade de armazenamento

Sim
Alto
Alta
Alta
Alta

Não
Baixo
Baixa
Baixa
Baixa

Vale notar que a utilização de códigos de barras exige que o dispositivo leitor seja direcionado
e posicionado para alguns centímetros de distância do objeto identificado. No caso do RFID, esta
identificação pode ser feita à distância, o que torna RFID atrativo para aplicações onde há restri‐
ção ou vantagens na identificação à distância.
Na próxima seção são abordadas características da plataforma Arduino e sua importância no
projeto.

A PLATAFORMA ARDUINO
Arduino é uma plataforma open‐source de prototipagem eletrônica baseada na flexibilidade,
com hardware e software de fácil utilização. É destinado a artistas, designers, hobbyists e qual‐
quer pessoa interessada em criar objetos ou ambientes interativos.
Baseada em um microcontrolador (Atmega), surgiu na Itália em 2005 com intuito de criar um
dispositivo simples, que fosse capaz de controlar projetos de uma forma mais barata. De hardwa‐
re livre, multiplataforma (Windows, Linux, Mac OS), com entradas e saídas digitais e analógicas,
sobre uma simplificada biblioteca de programação C/C++.
Modelos de Arduino: Arduino Uno, Duemilanove, Roboduino, Nano, Lylipad, Mega. Contam
também com a facilidade de acoplar à placa principal Shields (Shields são placas que podem ser
conectados em cima do PCB Arduino estendendo as suas capacidades.): Ethernet Shield (para
conexão em rede), LCD Shield (para conexão de telas LCD), USB Shield (para conexão de periféri‐
cos
USB),
entre
outros.

ARQUITETURA PROPOSTA
A arquitetura da solução do controle de utilização do claviculário baseado na tecnologia de
código de barras é ilustrada a partir da figura 1, onde a partir dos dados obtidos pelo leitor óptico
no código de barras, e caso o código lido seja válido, o respectivo equipamento é liberado para
sua abertura e o usuário poderá escolher uma chave. Toda a lógica de controle está implementa‐

da no Arduino, o qual calculará a validade da informação codificada em barras. O funcionamento
do sistema é explicado de maneira mais detalhada mais adiante.
O tipo de código de barras escolhido para o sistema foi o code 128, o mesmo apresenta com‐
primento variável e pode representar desde números até símbolos alfanuméricos, além de ser
um código de utilização gratuita. Vale ressaltar que tanto o tipo do código quanto o comprimento
do mesmo, estão relacionados com o equipamento leitor deste código, devendo este último ser
compatível com o código a ser lido.
Neste projeto, o Arduino foi escolhido como plataforma de desenvolvimento devido sua rela‐
tiva facilidade de configuração, código aberto e praticidade na conexão com outros equipamen‐
tos.

Figura 1 ‐ Arquitetura do sistema

FLUXOGRAMA DA SOLUÇÃO PROPOSTA
A solução de software atende a alguns requisitos iniciais de maneira a facilitar a utilização do
sistema, são eles:
 Detecção de códigos inválidos;
 Uma vez aberto o claviculário, o usuário terá a opção de escolher uma chave, e os dados
do usuário e chave escolhida são salvos em um arquivo do tipo txt diretamente em um
cartão de memória;
 Clara sequência de passos na utilização do sistema.

Na solução proposta as sequências válidas são geradas a partir de uma chave e estas são im‐
pressas no formato de código de barras. Estas sequências são lidas e armazenadas na memória
do Arduino e, através de divisões sucessivas, se verifica a validade do código. Caso o código seja
válido, o dispositivo é liberado, o “led de estado verde” será ativado e uma mensagem é apresen‐
tada no display LCD informando ao usuário para escolher uma chave, logo após escolhida, o usu‐
ário insere o código de barras da chave. Caso o código informado não represente uma sequência
válida o “led de estado vermelho” será ativado informando esta ocorrência. O comportamento
do sistema é ilustrado no fluxograma apresentado na figura 2.

Leitura do código

não
Código
valido?
Acender LED estado
vermelho

sim
Salvar
nome do
usuário

Abrir claviculário
e acender led
verde

Mensagem para
inserir código da
chave e apagar LED
verde

não
Código da
chave é
valido?

sim
Salvar nome do
laboratorio
correspondente a
chave

Figura 2 ‐ Fluxograma do sistema

CONCLUSÕES
O sistema apresentou ótimo resultado e desempenho satisfatório, além do custo benefício,
uma vez que demanda de poucos equipamentos, resultando também em economia de energia, e
economia de espaço físico, já que estes equipamentos são pequenos em relação aos utilizados
nos sistemas convencionais.
A relação Tecnologia x Custo benefício é um dos fatores que hoje em dia influenciam nas es‐
colhas em relação à utilização de equipamentos e soluções de automação de modo geral, princi‐
palmente na indústria, onde as empresas visam maximizar os lucros e minimizar custos de pro‐
dução.
Considerando o fato de que a produção códigos de barras tem um custo relativamente baixo,
espera‐se que esta tecnologia permaneça presente no mercado ainda por bastante tempo, tendo
em vista que estes códigos podem ser gerados a partir de softwares gratuitos e impressão em
pequena superfície de papel comum. Sua aplicabilidade vai desde a catalogação de produtos para
estoque, ao controle de acesso a serviços e máquinas.
O desenvolvimento do sistema também abriu portas para novas pesquisas nesta mesma linha
de conhecimento, no IFPB – Campus Cajazeiras, entre outras instituições onde o mesmo foi di‐
vulgado.
A aplicação de códigos de barras ao controle de acesso a um claviculário vem a sanar alguns
problemas quando do controle de acesso manual, e exemplo da retirada da chave sem o devido
registro do usuário que fez a retirada, o sistema projetado minimiza a ocorrência deste problema
uma vez que o claviculário só abre a partir da inserção de um código de barras valido, o qual
identifica o servidor ou funcionário que efetuou a abertura e ainda registra a chave retirada. Vale
salientar que este sistema não substitui completamente o sistema antigo de registro em papel,
uma vez que, em caso de falta de energia elétrica o sistema deve necessariamente voltar ao mo‐
do antigo, muito embora sejam cada vez mais raros os casos de pane na rede elétrica. Esta tec‐
nologia pode ser aplicada a outras situações nas quais se deseja acesso, não apenas a objetos,
mas também a serviços, como por exemplo : um sistema de auto atendimento para utilização
de maquinas e equipamentos e sistema de identificação de pessoas para controle de acesso a
ambientes.
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RESUMO
O Brasil conta com uma taxa elevada de sua população
com problemas de deficiência visual. Esses têm sérios
problemas de acessibilidade. Sem a ajuda de uma
pessoa, um deficiente visual não pode identificar o
tamanho, a cor, o preço de uma roupa que deseja
comprar. Neste sentido o presente artigo propõe um
sistema para identificação de produtos através da
utilização de etiquetas inteligentes usando a tecnologia
RFiD (Rádio Frequency Identification). As etiquetas são
lidas através de um circuito leitor de RFID e um software

aplicativo, que controla o leitor, repassa ao usuário as
informações recebidas da etiqueta em forma de áudio.
Assim, o deficiente visual poderá "ver" o produto
através dessas informações ouvidas. Com o sistema
proposto, os usuários deficientes visuais poderão
comprar produtos comerciais, como alimentos, bebidas,
peças de vestuário ou até mesmo apreciar as descrições
e informações de obras culturais em museus sem
necessitar que um auxiliar descreva.

PALAVRAS‐CHAVE: Etiqueta Acessível, Etiqueta Eletrônica , RFiD e Tecnologia Móvel.

Use of RFID in accessible electronic tags for the blind
ABSTRACT
Brazil has high population rate problems with visual
disabilities. They have serious accessibility problems.
Without help of a person, a blind person can’t identify
the size, the color , the price of a dress want to buy . So,
this paper proposes a system for product identification
through use smart tags using RFID (Radio Frequency
Identification) . Tags are read from a circuit RFID reader
and a software application that controls the reader, the
user passes the information received from the label in

audio format. So the visually impaired can "see" the
product through these information heard. With the
proposed system, visually impaired users can buy
commercial products like food, beverages, garments or
even appreciate the information and descriptions of
cultural objects in museums without requiring any
auxiliary to describe these things.

KEY‐WORDS: Accessible label, Electronic label, RFID and Mobile Technology.

INTRODUÇÃO
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano 2010 o Brasil tinha
uma população de 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. De toda a população,
cerca de 24% era portadora de pelo menos um tipo de deficiência, seja ela física, cognitiva,
auditiva ou visual. Desde total foi registrado que a grande maioria é de deficientes visuais. Essa
parte da população, além de sofrer, às vezes, descriminações, tem sérios problemas de acesso
aos diversos serviços oferecidos para a sociedade, dado que esses serviços quase nunca levam
em consideração as dificuldades e limitações dos deficientes. Um exemplo disso pode ser visto
em uma loja de departamento, onde o deficiente visual não tem condições de localizar nenhum
produto ofertado nessa loja. Entretanto, uma preocupação neste sentido já pode ser sentida por
parte da indústria e comercio.
De acordo com Costa (2004) o setor têxtil, como outros, enfrenta as conseqüências dos
novos estilos de negócios. Com os prazos de entrega cada vez mais reduzidos e o número de
itens aumentando com freqüência e com os varejistas desejando uma renovação constate nos
estoques. Os produtos têm um ciclo de vida curto e mudam com freqüência em função da moda.
Com as importações crescendo e o produto girando rapidamente, como fazer para ter controle
dos estoques e reagir com rapidez às necessidades do consumidor é uma preocupação do setor.
A gestão é de fundamental importância para assegurar que o produto esteja disponível assim que
o cliente solicitar. Mais recentemente, vem crescendo no setor, a necessidade de se encontrar
soluções que facilitem a inclusão e acessibilidade, mais especificamente para o público deficiente
visual.
Como exemplo de soluções propostas neste sentido, destacam‐se os trabalhos de Lopes
(2011) que utiliza QR Code em etiqueta de vestuário e de Lopes (2012) que apresenta código QR
Code como ferramenta de inclusão para deficientes. Como consequência desses trabalhos, Lopes
recebeu o PRÊMIO AREDE 2012, na modalidade Setor Público categoria Acessibilidade,
destacando‐se pelo seu projeto "Uso do QR Code em Etiquetas Acessíveis para Deficientes
Visuais".
Neste contexto o presente artigo tem como objetivo propor um sistema ainda mais
inovador para o setor têxtil, que permitirá ao deficiente visual ou outro identificar, por exemplo,
peças de vestuário através de etiquetas inteligentes acessíveis a partir de um smartphone. As
etiquetas armazenam todas as informações concernentes o produto, tal como tipo, tamanho,
cor, marca, preço.
O sistema está composto de etiquetas eletrônicas que utilizam tecnologia RFID (Rádio
Frequency Identification), leitores de etiquetas eletrônicas e um aplicativo para controle do leitor
e apresentação das informações para o usuário. O aplicativo, desenvolvido inicialmente para a
plataforma Android, deve apresentar as informações da etiqueta aos usuários através de áudio
tocado no autofalando do smartphone.
Pretende‐se com este trabalho demonstrar que esta tecnologia é um novo mecanismo de
acessibilidade e, em muitos casos, mais viável tecnicamente que o uso do braile nos meios de
comunicação e vendas. Com o sistema proposto, os usuários deficientes visuais poderão comprar

produtos comerciais, como alimentos, bebidas, peças de vestuário ou até mesmo apreciar as
descrições e informações de obras culturais em museus sem necessitar que um auxiliar descreva.
No caso de peças de vestuário, por exemplo, a descrição do produto poderá ser um texto
contendo preço, nome, tamanho, cor e descrição de sugestões de uso, ou a indicação de um link
contendo mais informações sobre a peça na internet. Além disso, o sistema pode fornecer o
histórico da sua utilização durante um período de tempo.
MATERIAIS E MÉTODOS
RFID (Radio Frequency Identification) é uma tecnologia utilizada para identificação que
utiliza ondas eletromagnéticas para transmitir dados armazenados em um microchip (Bronzatto,
2007). Ou seja, é um sistema de identificação no qual um dispositivo eletrônico usa variações de
campo magnético para se comunicar com um chip que armazena informações em outro
dispositivo. Faz parte da RFID o identificador (tag), chip que contem as informações, o leitor de
tags, dispositivo que reconhece a presença da tag RFID e lê as informações nela contidas. O
software que se comunica com o leitor é chamado middleware RFID. Este software geralmente
fica localizado entre os leitores e as aplicações.
Uma das grandes aplicações da RFID é a identificação de produtos através de etiquetas. A
etiqueta é gravada com uma impressora especial de etiquetas, capaz de imprimir e fazer ao
mesmo tempo a gravação do chip ou transponder na própria etiqueta. Assim que o produto
estiver passando por uma área coberta por um leitor RFID, será identificado. Para executar o
processo um conjunto de antenas receptoras, operando na mesma freqüência que as etiquetas, e
um software compatível. (HIMANSHU et al 2006 apud SANTINI, 2006, p. 16).
Com a tecnologia RFID o produto não precisa estar na linha de visão do dispositivo que
executa a leitura (Glover & Bhat, 2007) A palavra transponder é derivada de TRANSmitter /
resPONDER por que sua função é justamente responder a comandos que chegam através da
portadora de Radiofreqüência (SANTOS et al 2003 apud SANTINI 2006, p. 16).
O identificador RFID (tag) faz a comunicação podendo utilizar três sistemas: a) passivos:
de funcionamento simples, custo baixo e sem transmissor, elas refletem de volta o sinal emitido
pelo leitor; b) semi‐passivos: tem transmissor interno e são capazes de emitir sinais por si
próprios para o leitor, porém usa o sinal de rádio do leitor para energizar a comunicação; c)
ativos: o transponder não precisa ser ativado pelo leitor, possuem bateria para suprir o consumo
de energia e pode comunicar‐se entre si (SANTINI, 2006). A figura abaixo mostra uma etiqueta
RFID passiva.

Figura 1 ‐ Etiqueta RFID
O sistema proposto neste artigo tem por base a utilização da tecnologia RFID, associada à
utilização de smartphones com plataforma Android ou IOS. Esses sistemas vendo sendo cada vez
mais utilizados pelas fabricantes de celulares (smartphone) e já existem muitas plataformas para
desenvolvimento de softwares aplicativos para essas plataformas. O sistema proposta possui a
arquitetura mostrada na figura 2.

Figura 2 ‐ Arquitetura do sistema proposto

Um protótipo foi desenvolvido para efeito de provas de conceito. A etiqueta utiliza um
chip RFID (CI MF1 IC S50) possuindo as seguintes características: memória de 1kbytes, taxa de e
transferência de 106kbits/s, integridade dos dados, tempo de operação do cartão menor do que
100ms, função de anticolisão. Ele opera através de radiofrequência na faixa de 13.56MHz e
obedece a norma ISO/IEC 14443A (ISO/IEC, 2007). A memória interna do chip está organizada em
16 setores com quatro blocos de 16 bytes cada. O primeiro bloco de dados corresponde aos
dados do fabricante, esse bloco é disponível somente para leitura. A figura abaixo mostra a
organização dos setores (0 a 15), tendo cada um quatro blocos (0 a 3) de 16 bytes. O chip RFID é
mostrado na figura 3.

Figura 3 ‐ Arquitetura do chip RFID e memória interna
Como leitor de RFID para acesso as informações da etiqueta RFiD, utilizou‐se um
smartphone Android com sensor NFC. O software aplicativo leitor de RFiD está sendo
desenvolvido, inicialmente, para o sistema Android em plataforma Eclipse. Os dados lidos pelo
leitor são convertidos pelo aplicativo em áudio que será enviado diretamente no autofalante do
SmartPhone. Entretanto, para prova de conceitos foram testados os softwares já desenvolvidos
NFC Mifare Classic Scanner e Touchatag Client, para leitura das informações da etiqueta
contendo a descrição da peça de vestuário. Para a conversão em áudio foi utilizado o TalkBack
que é um serviço de acessibilidade para o usuário com deficiência visual.
RESULTADOS PRELIMINARES
Para a realização de testes com o sistema proposto, inicialmente foi gravada uma etiqueta
com as características de uma peça de vestuário. O software aplicativo “NFC Mifare Classic
Scanner” foi instalado em um smartphone, onde o aplicativo Talkback foi ativado e configurado
para leitura da tela. Ao se posicionar o smartphone próximo à etiqueta eletrônica, o leitor lê as
informações da etiqueta, imprime‐as na tela que é lida e convertida em áudio para ser enviado
ao autofalante. Como resultado o usuário escuta as informações concernentes à peça de
vestuário escolhido.

Foi realizado um teste com deficientes visuais. Foi desenvolvida uma etiqueta eletrônica
RFiD contendo a descrição completa de uma camisa a qual foi dada ao deficiente visual, tendo
em seu smartphone, os softwares utilizados para o teste. O deficiente buscou a etiqueta com o
smartphone, que "falou" todas as características da camisa logo que a etiqueta se aproximou do
leitor. Com isso os deficientes visuais conseguiram "ver" a peça de vestuário, cor, tamanho,
preço, etc.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As dificuldades que os deficientes visuais enfrentam no comércio, por exemplo, quando
entram em uma loja de departamento, para comprar produtos e ter acesso às informações
referentes aos mesmos, podem ser superadas com o uso das tecnologias atuais, acessíveis para
qualquer pessoa. O presente trabalho teve esse objetivo, propor um sistema que possibilite
maior autonomia aos deficientes na hora de escolher seus produtos em seu cotidiano.
Observou‐se que a leitura das informações contidas na etiqueta eletrônica, acessível pelo
deficiente visual, é possível graças ao uso do RFiD combinado com o leitor RFID e um aplicativo
para leitura do mesmo. A escolha dessa tecnologia proporciona mais vantagens, seja pelo
tamanho reduzido, pela capacidade de armazenamento superior à tecnologia Braile ou até
códigos de barras de duas dimensões, seja pela praticidade de leitura entre outras vantagens. Ou
seja, a experiência dessa tecnologia assistiva mostrou que ela é um instrumento que pode
proporcionar à pessoa com deficiência visual amplitude de suas habilidades funcionais e
consequentemente promover vida independente e inclusão social.
Apesar dos softwares já desenvolvidos para a plataforma existente Android terem
funcionado a contento, muitas configurações são necessárias, complicando sua utilização por
parte do deficiente. Pretende‐se finalizar a solução proposta, concluindo o desenvolvimento do
aplicativo completo capaz e ler e falar a etiqueta, com as funcionalidades que sejam apropriadas
para deficientes visuais.
Ao final do teste pode‐se concluir que a tecnologia RFiD, utilizada para identificar as informações
da peça do vestuário, é um recurso muito importante para a pessoa com deficiência visual. O
sistema pode evoluir para todas as áreas onde precise de um nível de acessibilidade apropriada
aos deficientes visuais.
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RESUMO
Este projeto apresenta um sistema seguro para
automatização da medição de nível de tanques de
combustíveis. O sistema proposto neste artigo utiliza
componentes populares que proporcionam um ótimo
custo‐benefício. Além disso, esses elementos
possibilitam flexibilidade de programação permitindo
adicionar novas funcionalidades e características ao
sistema, de acordo com as necessidades do usuário. O
sistema, em sentido amplo, oferece a oportunidade de

ampliação de conceitos e aplicações práticas, tanto para
os docentes, como os discentes envolvidos na área de
sistemas micro controlados. Esta área de formação e
pesquisa é bastante relevante para o desenvolvimento e
automação dos setores agrícolas e energéticos, os quais
estão diretamente relacionados com os fortes arranjos
produtivos locais da região do Mato Grande.

PALAVRAS‐CHAVE: Nível, medição, combustível, automação, micro controlador.

SYSTEM FOR MEASURING THE FUEL LEVEL ON FILLING STATIONS
ABSTRACT
This project exposes a secure automation for
level measurement of fuel tank system. The system
proposed in this project uses popular components that
provide an optimal cost‐benefit ratio. In addition, these
elements offer programming flexibility allowing one to
add new functionality and features to the system,
according to the needs of the user. The project, in a
broad sense, offers the opportunity for extension of

concepts and practical applications, both for the
teachers, as well as the learners involved in the area of
systems microcontroller. This area of training and
research is very relevant to the development and
automation of energy and agricultural sectors, which are
directly related with the strong local productive
arrangements of the region of Mato Grande.

KEY‐WORDS: Level, measurement, fuel, automation, micro‐controller.

SISTEMA PARA MEDIÇÃO DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NOS POSTOS
1. INTRODUÇÃO
A medição do nível de combustível, armazenado em tanques nos postos de gasolina,
comumente é realizada de forma manual e antiquada. É importante ressaltar o conteúdo retido
nesses reservatórios, que envolve a presença de substâncias altamente inflamáveis, e, além do
perigo imediato, – relativo a explosões e incêndios – gera riscos em longo prazo à saúde dos
funcionários encarregados, dos clientes que frequentam os postos e das comunidades que
cercam a área em que esses tanques estão inseridos.
Neste contexto, tornou‐se clara a necessidade de desenvolver um sistema
computacional automatizado e de baixo custo, capaz de assegurar, facilitar e acelerar a atividade
desses trabalhadores, proporcionando condições aceitáveis de segurança nos postos, bem como,
adicionando confiabilidade ao monitoramento dos níveis de combustível, contribuindo, dessa
maneira, para a identificação de vazamentos eventuais significativos e reduzindo, por
consequência, a poluição do meio ambiente.
Tendo em vista que a grande maioria dos postos não tem um sistema eficiente,
seguro, fácil e minucioso para detecção desses níveis, o objetivo do sistema é proporcionar meios
capazes de detectar o volume ocupado pelos combustíveis nos reservatórios em questão, e evitar
vazamento de gazes inflamáveis ou prejudiciais ao ser humano.
1.1 PROSPECÇÕES TECNOLÓGICAS
Frequentemente é possível identificar a medição não automatizada dos níveis
presentes nos tanques de combustível. Muitas vezes, esta medição é imprecisa, pois os sistemas
de medição de nível adotam várias abordagens, desde simples réguas, controles visuais, uso de
boias, e raramente utilizam sistemas completamente automatizados que visam a autenticidade
das informações.
Com base em pesquisas, foi possível identificar um produto semelhante ao nosso,
porém, o valor do produto no mercado é extremamente alto. O custo do “Medidor de tanque de
posto de combustível modelo Ts‐50st”, já usado, e de alguns outros modelos encontrados, é
superior aos R$ 500, além da dificuldade relativa à sua instalação.

2. HIPÓTESES

O sistema tinha como finalidade investigar a eficácia de utilização de um sensor
ultrassônico acoplado a um circuito elétrico, – por sua vez, conectado a um computador – que,

através de um software, teria a possibilidade de executar a leitura e o monitoramento do nível de
líquido em um recipiente específico – neste caso, o tanque de combustível dos postos.
Testes realizados anteriormente revelaram que o sensor ultrassônico em contato com
o vapor e a umidade, característicos da região interna dos reservatórios, teve sua funcionalidade
prejudicada, impossibilitando o uso do mesmo.

Figura 1 – Sensor ultrassônico
A segunda hipótese baseava‐se em um sensor de nível, a partir de um sistema de
catracas, correntes e boias, acoplados a um potenciômetro. Todo o sistema seria introduzido no
tanque, e mudanças em sua posição indicariam o nível do combustível. O potenciômetro seria
acoplado a uma catraca que por sua vez seria conectada em uma corrente. A corrente teria em
suas pontas, duas boias, de matérias diferentes, pesos diferentes e o mais importante: uma
boiaria e a outra não. A boia 1 precisa ser significativamente mais pesada do que a dois, e ela
também necessita de ser feita de um material que não afunde facilmente (representação na
figura logo abaixo). Dessa forma a boia 1 sempre estaria exatamente onde o nível estivesse (não
desceria porque não afunda, e não subiria por si só porque ela é mais pesada que a outra) e a
boia 2 serviria apenas de sustentação para evitar uma folga na catraca e consequentemente um
erro na parte mecânica e em todo o sistema como um todo.. A boia primária faria o movimento
de sobe e desce, dependendo do nível do combustível, moveria a catraca, consequentemente
movendo o potenciômetro e alterando a sua resistência de acordo com o nível.
A diferenciação das boias era um fator extremamente importante e indispensável para a
formação da estrutura. Não poderíamos, simplesmente, colocar boias iguais e erguê‐las, pois elas
iriam causar danos à estrutura, como por exemplo, a corrente sair da catraca quando o tanque
enchesse ou a não rigidez da corrente desfavorecesse a precisão da medição.

Figura 2 – Sistema de duas boias distintas

3. SISTEMA
O sistema atual baseia‐se, no uso de um potenciômetro (figura 5) , que,
precisamente, envia informações eletrônicas para um circuito conversor, que trata de converter
o sinal digital para analógico, e é enviado diretamente para um Microcomputador Raspberry‐PI
(figura 5). O potenciômetro é um componente eletrônico que possui resistência elétrica
ajustável, com margem de erro mínima.

Figura 3 ‐ A montagem do protótipo

3.1 SENSOR DE NÍVEL
Após provar a ineficiência da hipótese das duas boias, voltamos à ideia de uma boia
convencional, que é acoplada a um potenciômetro para a medição da resistência conforme o
nível de água. Porém surgiu um novo problema: o ângulo formado pela boia em relação à altura
do tanque não é diretamente proporcional ao nível de água. Por exemplo: se o ângulo formado
for 45° (no total de 90°) não necessariamente o nível estaria na metade do tanque. Problema
esse que a principio gerou uma grande preocupação dos professores, porque, inicialmente, a
solução que achamos para o problema era de nível superior e envolvia uma matemática um
pouco mais avançada do que nós tínhamos. Mas isso não afetou a pesquisa de maneira muito
significativa, após estudos, vimos que há outra forma de resolvê‐lo, e de uma maneira mais fácil,
com a ajuda da trigonometria e um pouco de álgebra. Através de professores de Matemática do
campus juntamente com o nosso professor de Física e também orientador do projeto, o
problema foi resolvido e já desenvolvemos um novo protótipo, que já foi instalado e testado em
um aquário de pequeno porte com o sistema pronto. A utilização de um garrafão de 20 litros de
água na horizontal como simulador do tanque de combustível foi um sucesso (figura 4).

Figura 4 – Simulador do tanque de combustível.

3.2 CIRCUITOS E ARDUINO
A construção do novo protótipo foi dada através de um circuito elétrico que converte
os dados analógicos gerados pelo potenciômetro em dados digitais, que por sua vez podem ser

lidos pelo microcomputador de modelo raspberry‐Pi, que contém nele próprio um software
construído por nós, que faz os cálculos e conversões do valor do potenciômetro em litros e
mostra de forma gráfica e simples ao usuário.

Figura 5 – Microcomputador Raspberry‐Pi e potenciômetro
3.3 SOFTWARE
O Software mostra o resultado final de todo o sistema para o usuário. Ele recebe os
dados enviados pelo circuito em modo digital, transformando‐os em uma apresentação gráfica
para o funcionário do posto, que acompanha, de forma prática, o nível exato de combustível
contido nos tanques (figura 4). Esse modelo tem ainda o potencial de oferecer um controle total
de segurança para o posto, verificando por si próprio a saída/entrada do combustível e o nível
atual do mesmo, observando assim um possível vazamento que eventualmente afetaria o meio
ambiente.
O software do protótipo foi construído em Python , que é uma linguagem bastante
versátil, amplamente utilizadas no mercado, e oferece grande suporte para o uso do
microcomputador escolhido.

Figura 6 – Interface gráfica do protótipo

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sistema melhora a segurança e a saúde dos trabalhadores, considerando os locais em
questão, e ainda evitar possíveis riscos ambientais decorrentes de eventuais vazamentos nos
tanques logo de imediato. Além de facilitar o trabalho dos profissionais responsáveis pela
medição e ajudar no gerenciamento financeiro‐administrativo do posto, é possível proporcionar
um ambiente de trabalho mais seguro e agradável para clientes e funcionários.
Os testes iniciais, e o desenvolvimento de protótipos indicam perspectivas de aplicação
prática com possibilidades de sucesso. As etapas primárias foram completadas de modo efetivo e
sem complicações, sugerindo que o projeto, de modo global, pode ser realizado e corroborar os
objetivos centrais descritos nesta análise preliminar.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo demonstrar o controle de
cores RGB de um ambiente via Bluetooth utilizando um
celular Android. Isto se dá através do controle PWM
(PULSE WIDTH MODULATION) de uma fita de LED RGB
conectada a um sistema embarcado. A mudança de
cores de um ambiente se adequará de acordo com a
necessidade do usuário, baseando‐se na simbologia das
cores (significado psicológico de cada cor). O aplicativo
Bluetooth desenvolvido é totalmente gratuito,
disponível para dispositivos Android, onde o intuito é
atingir um grande número de usuários e também
proporcionar
facilidade
e
custos
reduzidos,

considerando que smartphones e tablets Android
apresentam custo acessível a diversos perfis de usuários.
A placa responsável pelo controle de cores RGB é
baseada em um microcontrolador com interface USB,
permitindo a fácil atualização do firmware através de
qualquer netbook/notebook com os sistemas
operacionais Linux, Mac OSX ou Windows®. Esta
plataforma denominada SanUSB é didática e pode ser
construída facilmente utilizando poucos componentes
eletrônicos disponíveis no mercado brasileiro.

PALAVRAS‐CHAVE: Microcontrolador, RGB, Bluetooth, Android.

RGB COLOR CONTROL VIA BLUETOOTH USING ANDROID DEVICE
ABSTRACT
The developed embedded system was based on the free
tool SanUSB. The board responsible for controlling the
system was based on the microcontroller with USB
interface, allowing easy firmware upgrade via any
netbook/notebook with Linux, Mac OSX or Windows
operating system. This article aims to show the RGB
color control of an environment via Bluetooth using an
android phone for PWM (pulse width modulation) of a
RGB strip connected to the embedded system, where
KEY‐WORDS: Microcontroller, RGB, Bluetooth, Android.

the color change of the environment will adjust
according to need of the user, based on the symbolism
of the colors (psychological meaning of each color),
using a totally free application, available for android
phone, where the goal is to bring a large number of
users and also convenience. The board used is didactic
and can be built easily using a few electronic
components available in the Brazilian market.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo demonstrar o controle de cores RGB (abreviatura do
sistema de cores formado por Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue) de um ambiente via
Bluetooth utilizando um celular android, podendo realizar a mudança real de cores e brilho de
um determinado ambiente de acordo com a simbologia das cores (significado psicológico de cada
cor), via Bluetooth, por controle PWM (modulação por largura de pulso) de uma fita RGB
conectada a um microcontrolador.
O aplicativo a ser usado nesse processo será o BT4SanUSB, que é um aplicativo
totalmente gratuito disponível no Google Play. Além de realizar a mudança de cores e de
intensidade de cada cor de um determinado ambiente ele permite que uma determinada
configuração desejada de cor seja salva em memória permanente do aplicativo, pressionando o
botão “Salvar”.
Além disso, este aplicativo possibilita que o usuário modifique o nome do dispositivo
Bluetooth ligado a ele diretamente do aplicativo, inserindo o nome na caixa de texto e
pressionando o botão enviar Nome BT.

2. FUNDAMENTAÇÃO DAS CORES
2.1 RGB
RGB é a abreviatura em inglês do sistema de cores formado por Vermelho (Red), Verde
(Green) e Azul (Blue). O propósito principal do sistema RGB é a reprodução de cores em
dispositivos eletrônicos como monitores de TV e computador, projetores como data shows,
scanners e câmeras digitais, assim como na fotografia tradicional, segundo Wikipedia.
No sistema RGB, cada cor é definida pela quantidade de vermelho, verde e azul que a
compõe, ilustradas na Figura 1. Por conveniência, a maioria dos arquivos digitais atuais usam
números inteiros entre 0 e 255 para especificar essas quantidades. O número 0 indica ausência
de intensidade e o número 255 indica intensidade máxima.

Figura 1 – Processo de formação das cores RGB

2.2 SIMBOLOGIA DAS CORES
Estudos mostram que as cores têm diferentes efeitos psicológicos nas pessoas, embora
cientificamente isso não seja provado. Profissionais, principalmente da área da publicidade,
acreditam que cada cor desperte um efeito psicológico diferente nas pessoas. Existem cores que
funcionam como estimulantes, proporcionam alegria, otimismo, serenidade e tranquilidade,
entre outras, conforme descrito na Figura 2. A ideia central desse projeto é fazer com que a
pessoa utilize uma determinada cor de acordo com suas necessidades em um determinado
ambiente. Além dos efeitos psicológicos proporcionados, o efeito luminoso apresenta uma
beleza diferenciada, o que pode tornar um determinado ambiente mais divertido ou
aconchegante.

Figura 2 – Significado psicológico das cores

3. BLUETOOTH
Bluetooth é uma tecnologia para comunicação sem fio (wireless) de sistemas
computacionais. O nome Bluetooth tem a origem de um conquistador viking, chamado Harald
Bluetooth, que unificou a Dinamarca e a Noruega no século X, simbolizando a união de diferentes
grupos de pessoas. A proposta do Bluetooth é substituir as várias soluções proprietárias
existentes para comunicação com um padrão que possa ser adotada a nível mundial. Na
transmissão Bluetooth, a comunicação é efetuada aplicando uma técnica de espalhamento
espectral com saltos de frequência, denominada de FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum).
Desta forma a frequência nunca é a mesma minimizando as interferências e possibilitando a

existência de outras redes Bluetooth na mesma área geográfica (Couto, 2008). Os requisitos
principais que nortearam o desenvolvimento do Bluetooth foram o baixo consumo, baixo custo
devido à produção em massa dos chips, alcance de até 30 metros e transmissão de voz e de
dados. O alcance de 30 metros permite que um modem Bluetooth possa controlar várias fitas de
LED RGB em diversos cômodos de uma residência.

Figura 3 ‐ Módulo Bluetooth

4. SISTEMA EMBARCADO

Um microcontrolador é um sistema computacional embarcado completo, no qual estão
incluídos internamente uma CPU (Central Process Unit), memórias RAM (dados), Flash (memória
de programa) e EEPROM, pinos de I/O (Input/Output), além de outros periféricos internos, tais
como, osciladores, canal USB, interface serial assíncrona USART, módulos de temporização e
conversores A/D, entre outros, integrados em um mesmo componente (chip), segundo Jucá
(2014).
O microcontrolador PIC® (Periferal Interface Controler), da Microchip Technology Inc.
(empresa de grande porte, em Arizona, nos Estados Unidos da América), possui uma boa
diversidade de recursos, capacidades de processamento, custo e flexibilidade de aplicações
(GRUPO SanUSB, 2014). Para esse projeto foi usado um microcontrolador PIC 18F2550, onde ele
fará toda a comunicação do projeto e interconexão do modem Bluetooth e da fita RGB.

5.

O CIRCUITO DESENVOLVIDO

5.1

FERRAMENTA SanUSB

O circuito foi baseado na placa SanUSB, com microcontrolador USB PIC 18F2550, um
modem Bluetooth, uma fita de LED RGB e um smartphone Android com aplicativo para controlar
as cores da fita de LED RGB.

5.2 CONEXÃO DO MODEM BLUETOOTH AO MICROCONTROLADOR

A Figura 4 ilustra a conexão do modem Bluetooth ao microcontrolador, onde deve ser
alimentado com tensão de 5 V no pino Vcc do microcontrolador, GND, Rx e Tx.

Figura 4 ‐ Conexão do Modem Bluetooth ao Microcontrolador

5.3 CONEXÃO DA FITA RGB NO MICROCONTROLADOR
A fita RGB possui saídas R, G e B que devem ser ligadas nas portas B0, B1 e B2 do
microcontrolador. Estão serão responsáveis por mandar o sinal PWM para a mudança de cor,
quando for solicitado pelo aplicativo do celular. A Figura 5 ilustra o circuito que também deve ter
três transistores e três resistores em série com as saídas RGB.

Figura 5 ‐ Ligação completa do circuito com modem Bluetooth e fita de LED RGB

6.

GRAVAÇÃO DO PROGRAMA NO SISTEMA EMBARCADO

6.1

COMPILADOR

Foi desenvolvido um código em linguagem C, para programar o microcontrolador PIC no
intuito de receber o sinal do modem Bluetooth e controlar os pinos B0, B1 e B2, que estão
conectadas ao circuito da fita do led RGB. O microcontrolador fornece o sinal PWM para os LEDs
RGB da fita de LEDs e uma determinada cor é gerada. Foi utilizado o compilador MPLABX IDE, que
é um software livre, para desenvolver aplicações para microcontroladores da Microchip e
controladores de sinal digital.
6.2

CÓDIGO

O MPLABX IDE depois que compilar o código, irá gerar um arquivo hexadecimal, que deve
ser executado pelo programa SanUSB, então o arquivo gerado deve ser gravado no
microcontrolador através um cabo USB (Universal Serial Bus) ligado ao circuito.
7.

APLICATIVO

O aplicativo a ser usado no projeto será o BT4SanUSB, telas disponíveis da Figura 6, um
aplicativo gratuito desenvolvido especificamente para este projeto, que pode ser baixado através
do Google Play no dispositivo Android. Este aplicativo para comunicação com modem Bluetooth
slave HC‐04 ou HC‐06 realiza também a mudança de cores e brilho, via Bluetooth, por controle
PWM de uma fita RGB conectado a um microcontrolador e permite que uma determinada
configuração desejada de cor seja salva em memória permanente do aplicativo, pressionando o
botão salvar. Este aplicativo é capaz também de ligar LEDs ou aparelhos por comando de voz. O
comando de voz pode ser gravado na memória permanente do aplicativo pressionando o botão
correspondente por dois segundos. Além disso, este aplicativo possibilita que o usuário
modifique o nome do dispositivo Bluetooth ligado a ele, diretamente do aplicativo, inserindo o
nome na caixa de texto e pressionando o botão “Enviar Nome BT”.

Figura 6 – Telas do aplicativo BT4SanUSB para controle de cores RGB

8. A APLICAÇÃO
Após a montagem do circuito, o dispositivo Android é responsável por enviar o comando
ao microcontrolador através do modem Bluetooth. O microcontrolador envia então o sinal PWM
para a fita RGB através dos pinos B0, B1 e B2 onde estão conectados os terminais da fita de LED
R (vermelho), G (verde) e B (azul). De acordo com o sinal enviado aos pinos, as cores são geradas.
A Figura 7 ilustra o processo de envio dos dados do Android à placa SanUSB via Bluetooth.

Figura 7 ‐ Ilustração do sistema com Bluetooth, Android e placa SanUSB

9. RESULTADOS E CONCLUSÃO
O sistema mostrou‐se estável em relação à recepção dos dados via Bluetooth e a
aplicação mostrou‐se também bastante eficiente e útil em ambientes no intuito de proporcionar
efeitos luminosos com a finalidade de tornar o ambiente mais divertido ou aconchegante, por
exemplo. Pode ser aplicado em diversos ambientes, como residências e restaurantes. O uso do
Bluetooth possibilitou que diferentes perfis de usuários fossem capazes de instalar o aplicativo
no dispositivo Android e controlá‐lo diretamente através de emparelhamento com o módulo do
sistema embarcado. Considerando que o custo de um smartphone ou tablet Android é bastante
acessível, usuários de diversas classes sociais podem desenvolver este projeto.
Além disso, essa aplicação oferece praticidade, pois permite o uso por parte dos usuários,
podendo modificar as cores do ambiente através do seu próprio celular, sem a necessidade de
adquirir ou desenvolver outro circuito auxiliar, como por rádio frequência ou controle remoto
infravermelho, por exemplo. A aplicação do comando de voz permite também acionar cargas
através de comandos pré‐definidos e após a fala de palavras como “Liga” e “Desliga” possibilita o
acionamento de cargas sem pressionar botões do aplicativo.
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RESUMO
A robótica possui várias ramificações, faz parte do
cotidiano, está completamente instalada e é
indispensável na indústria, especialmente com robôs
manipuladores, também chamados de braços robóticos
que desempenham a função do braço humano com
precisão, agilidade e força, sendo indispensáveis na
construção de produtos pesados, trabalhos complexos
ou insalubres tais como, soldas, furos, cortes, entre
outros. A união da visão computacional com a robótica
pode produzir máquinas mais eficientes, precisas e cada
vez mais autônomas com menos intervenção humana
(TEIXEIRA, 2013). Um robô manipulador é capaz de
desenvolver movimentos e ações através de pontos de
referência em uma tarefa a ser executada. O presente
trabalho consiste em uma pesquisa que propõe

aprimorar desenvolvimento de um sistema que permite
um robô manipulador desenhar uma peça a partir de
uma foto da mesma, utilizando técnicas de visão
computacional, reproduzindo a imagem fotografada,
utilizando técnicas de reconhecimento de formas e
objetos de acordo com a imagem de entrada. O projeto
deve utilizar um sistema integrado de um robô a uma
câmera, cujas limitações são o posicionamento da
câmera e a capacidade de movimentação e
processamento do robô.

PALAVRAS‐CHAVE: Visão Computacional, Desenho, Peças, Processamento.

INTEGRATED SYSTEM OF DRAWING PARTS THROUGH AN IMAGE AND A HANDLER ROBOT
Robotic has a many ramifications, it’s part of
our lives, it’s completely installed and it’s indispensable
on industry, especially with the handler robots, also
called robotic arms, they perform a human arms
function with precision, agility and strength, been
indispensable in construction of heavy products,
complex or unhealthy works such as welds, holes, cuts,
among others. The union of computer vision and
robotics can build many efficient machines, precise and
more autonomous with less human intervention.
(TEIXEIRA, 2013). A robot handler it is capable of do

KEY‐WORDS: Computer Vision, Draw, Piece, Processing.

movements through points of reference in task. The
present article consists in a research that propose
enhance a development of a system that allows a
handler robot draw a piece from a picture, using
computer vision techniques, shapes and objects
recognition techniques. This project must utilize an
integrated system between a robot and a camera,
although the limitations are the capability of movement
and processing of the robot.

SISTEMA INTEGRADO DE DESENHO DE PEÇAS ATRAVÉS DE UMA IMAGEM E UM ROBÔ
MANIPULADOR

INTRODUÇÃO.
Engenharia de Controle e Automação é uma das áreas de tecnologia mais avançadas da
atualidade, com grande abrangência tendo como uma subárea a Visão Computacional, que é
definida como um conjunto de técnicas por meio das quais os sistemas computacionais
inteligentes são capazes de extrair informações de uma ou mais imagens (TRUCCO, VERRI, 1998;
HARTLEY; ZISSEMAN, 2004) adaptado.
Segundo Rudek (2001), o processamento de imagens vem sendo aplicado em robótica de
manipuladores. O objetivo e desafio será aplicar o processamento de imagens para melhoria da
comunicação do robô manipulador e torná‐lo mais eficiente implementando um sistema de
reconhecimento de vistas de uma peça e reproduzindo em perfeita escala de acordo com a
imagem de origem.
Neste projeto, o problema consiste em dar continuidade ao desenvolvimento de técnicas de
visão computacional e processamento de dados para tratar uma imagem de entrada com a
fisionomia da peça. Esta pesquisa consiste em utilizar estas técnicas para aumentar ou diminuir a
escala de uma peça, ou compara‐la a um modelo e verificar se existem falhas quanto ao processo
de fabricação.
Esta pesquisa tem como objetivos estudar técnicas de visão computacional e controle de um
robô manipulador, para dar continuidade e melhorar a execução de um sistema de desenho de
peças a partir de uma imagem de entrada, cada vez mais complexa e detalhada de acordo com
um projeto anterior já desenvolvido e publicado, como mostra a Figura 1.

Figura 1: Desenho de uma figura simples com o robô manipulador (TEIXEIRA, 2013).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para alcançar os objetivos propostos, será desenvolvida uma pesquisa aplicada, através de uma
abordagem quantitativa e qualitativa (FURASTE, 2002), e seguindo uma metodologia de pesquisa
bibliográfica e experimental, do ponto de vista dos procedimentos técnicos (JUNG, 2004), que
pode ser sumarizada nas seguintes etapas de realização: revisão bibliográfica de técnicas de visão
computacional e sistemas similares de robôs desenhistas; estudo aprofundado da programação
de robôs manipuladores; e técnicas de processamento digital de imagens.

Visão Computacional
Como a visão computacional envolve a identificação e classificação de objetos em uma imagem,
detecção de bordas é uma ferramenta essencial (PARKER, 2011). A utilização da visão
computacional para a identificação e extração de bordas da figura é usada para que o dispositivo
em conexão com o robô possa reconhecer a estrutura da imagem processada e representa‐la em
ambiente real por desenho, por isso é fundamental o estudo aprofundado na área de visão
computacional (TEIXEIRA, 2013).
As novas tecnologias de visão computacional e processamento de imagens têm sido utilizadas
com sucesso em muitas aplicações relevantes, principalmente nas áreas da astronomia,
medicina, análise de impressões digitais, sensoriamento remoto, multimídia, entretenimento,
reconhecimento de assinaturas, manufatura, robótica de manipuladores, robótica móvel,
sistemas produtivos, entre outras (RUDEK, 2001).
Ao experimentar com visão e imagem de análise de sistemas ou de execução um para um
propósito prático, uma infraestrutura de software básico é essencial. Imagens constituem‐se de
pixels e em uma imagem típica de uma câmara digital existem 4 a 6 milhões de pixels, cada um
deles representando a cor de um ponto na imagem. Esta grande quantidade de dados é
armazenada como um arquivo em um formato (como GIF ou JPEG) adequado para manipulação
de pacotes de software comerciais, tais como Photoshop e PaintBrush. A análise de imagens de
através de um software é o resultado final da Visão Computacional, que visa extrair informações
da imagem e utilizar estas informações para tomar decisões, tais como de navegação robótica,
entre outros. (TEIXEIRA, 2013).
Robótica
Um robô industrial é controlado automaticamente, reprogramável, de múltiplos propósitos
manipulador programável em três ou mais eixos. Robôs são constantemente comparados a
humanos por muitas pessoas por serem várias vezes mostrados em filmes. Em alguns aspectos
são realidade. Certos tipos de robôs podem se mover em uma sala, e outros usam inteligência
artificial para ensinar a si mesmos. Entretanto, a maioria dos robôs se aparenta e age semelhante
a máquinas industriais (ROBOTICS 1, 2009).
O uso mais comum dos robôs industriais consiste da execução repetitiva de uma sequência pré‐
estabelecida de movimentos. De um modo geral, pode‐se afirmar que as aplicações de robôs

manipuladores visam, principalmente, as tarefas tediosas, repetitivas, perigosas, ou que exigem
perícia, força ou destreza além da capacidade humana (AMARAL, 2000).
O braço manipulador de um robô é capaz de se mover para várias posições porque possui uniões
ou juntas, também denominadas eixos, que permitem ao manipulador executar tarefas diversas.
O movimento da junta de um robô pode ser linear ou rotacional (FREIRE, 1999).
O número de juntas de um robô determina seus graus de liberdade; a maioria dos robôs possui
de 3 a 6 eixos. Estes eixos podem ser divididos em duas classes: eixo do corpo e eixo da
extremidade do robô. Os eixos da base do corpo do robô permitem mover seu órgão terminal
para uma determinada posição no espaço. Estes eixos são denominados cintura, ombro e
cotovelo (waist, shoulder e elbow). Os eixos da extremidade do robô permitem orientar seu
órgão terminal e são denominados roll, pitch e yaw (figura 2). Um robô com 6 eixos, sendo 3 para
o posicionamento e três para a orientação, é compatível com qualquer tarefa que seja realizada
dentro de seu volume de trabalho; com menos de 6 graus de liberdade não se alcançam todos os
pontos de um ambiente de trabalho. Um robô com mais de 6 eixos é denominado robô
redundante, ou seja, tem mais graus de liberdade do que o mínimo requerido para a execução da
tarefa (FREIRE, 1999).

Figura 2: Robô manipulador e as indicações de seus eixos de rotação. Fonte: Internet
Os eixos do corpo de um robô podem ser encontrados em várias combinações de configurações
rotacionais e lineares, dependendo da aplicação. Estas combinações são denominadas geometria
do robô. Existem cinco classes principais de robôs manipuladores, segundo o tipo de juntas (de
rotação ou de revolução ‐R‐, ou de translação ou prismáticas ‐P‐), o que permite diferentes
possibilidades de posicionamento no volume de trabalho. As cinco classes ou geometrias
principais de um robô são: cartesiana, cilíndrica, polar (ou esférica), de revolução (ou articulada)
e SCARA (Selective Compliant Articulated Robot for Assembly). Estes estilos são também
denominados sistemas geométricos coordenados, posto que descrevem o tipo de movimento
que o robô executa (FREIRE, 1999).

O robô de coordenadas cartesianas, ou robô cartesiano, pode se mover em linhas retas, em
deslocamentos horizontais e verticais. As coordenadas cartesianas especificam um ponto do
espaço em função de suas coordenadas X, Y e Z.
O robô de coordenadas cilíndricas combina movimentos lineares com movimentos rotacionais.
Normalmente, este tipo de robô possui um movimento rotacional na cintura (waist) e dos
movimentos lineares, os movimentos destes eixos descrevem um cilindro.
O robô de coordenadas polares ou esféricas possui dois movimentos que são rotacionais na
cintura e ombro (waist e shoulder) e um terceiro movimento que é linear. Estes três eixos
descrevem uma esfera. O robô manipulador utilizado é o Amatrol Pegasus mostrado na Figura 3.

Figura 3: Robô manipulador Amatrol PEGASUS, disponível no laboratório do CMDI.

MATERIAIS E MÉTODOS
 Revisão Bibliográfica: Foram feitos estudos sobre a linguagem C/C++ , métodos de
processamento de imagens e a leitura dos manuais de operação e o software de
simulação do robô manipulador Amatrol Pegasus, leitura dos manuais de referência da
biblioteca de visão computacional OpenCV compatível com a linguagem de programação
C/C++.
 Programação de Robôs: Na segunda etapa foi realizado o estudo aprofundado da
programação de robôs manipuladores leitura dos manuais de operação básica robôs, de
simulação e programação básica.
 Linguagem C/C++ e OpenCV: Na terceira etapa foi realizado o estudo da programação em
C/C++ com ênfase na área de visão computacional e técnicas de processamento de
imagens, utilizando para isto biblioteca de visão computacional OpenCV, realizando
pequenos testes como leitura e escrita de imagens e modos de aquisição de imagem da
Câmera.

 Algoritmo de Extração de Características: Na quarta etapa foi definido o algoritmo para
extração de características, tais como linhas e “cantos” que são utilizados como pontos
para a execução do desenho pelo robô. Até o momento foi feita a criação do algoritmo
que processasse imagem tornando‐a compatível com a função de extração de dados,
sendo eles linhas, círculos e curvas.
 Testes da Extração de Características da Imagem: Nesta quinta etapa a verifica‐se se
foram satisfatórios os resultados do algoritmo de processamento da imagem e se as
características desejadas foram obtidas e, se sim, procede‐se para a sétima etapa, se não
se retorna para a sexta etapa.
 Análise de Resultados: Na sexta etapa são analisados possíveis erros ou
incompatibilidades no algoritmo. É feito o estudo mais detalhado da linguagem C/C++ e
OpenCV para correção dos problemas para que se possa seguir para a próxima etapa.
 Geração de Código de Controle do Robô: Na sétima etapa será feita a experimentação e
adaptação de um algoritmo para geração de código de controle do robô, para que o
mesmo possa executar o desenho, a princípio visando estabelecer uma comunicação
automática do sistema com o robô, realizando os primeiros desenhos relacionados a
imagem original.
 Finalização do Sistema e Testes Experimentais: Na oitava etapa será feito o sistema
definitivo que fará o processamento da imagem, a extração de dados, o envio de
coordenadas para o robô manipulador e por fim o desenho da peça executado pelo
próprio robô visando um sistema integrado totalmente independente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a fundamentação teórica bem revisada o teste teve início com o carregamento de uma
imagem com uma forma simples, um círculo, como mostra a primeira imagem da Figura 4, então
inicialmente processada e adaptada para a função principal para a detecção de círculos simples,
chamada cvHoughCircles que varre a imagem utilizando um algoritmo de transformação Hough,
detectando círculos e retornando uma sequência de valores em forma de vetores, sendo eles a
posição do centro do círculo em cartesiano e o raio, utilizando a função vetor = (x, y, raio);
 Vetor=void HoughCircles( Mat& image, vector<Vec3f>& circles, int method, double dp,
double minDist, double param1=100, double param2=100, int minRadius=0, int
maxRadius=0 );
A função HoughCircles necessita de uma gama de variáveis, a variável image é a imagem de
entrada que foi processada anteriormente pelo método canny edge que detecta as bordas da
mesma, destaca as e as extrai, como mostra a segunda imagem da figura 4, a variável circles é a
forma de saída de dados no formato da equação 1, (x, y, raio), a variável method é o método de
varredura que será utilizado na imagem sendo o mais utilizado o CV_HOUGH_GRADIENT, a

variável dp acumula a resolução da imagem para que esses dados não sejam alterados ou
perdidos, a variável minDist é a distância mínima entre os centros de círculos que serve para que
não se detecte múltiplos círculos onde visualmente existe um somente, a variável param1 é
diretamente ligada a distância mínima entre duas linhas ou contornos, semelhante a função de
canny edge, a variável param2 segue o mesmo método de param1 mas é em relação ao centro
dos círculos, minRadius é a o mínimo raio dos círculos e maxRadius é o máximo raio estabelecido
dos círculos a serem detectados. Aplicando o vetor a uma imagem de saída temos como
resultado a terceira imagem na figura 4 sobreposta da primeira imagem para comparação,
percebe se que na parte baixa da terceira imagem o círculo está marcado por fora, mas o método
em questão detecta círculos perfeitos e os reproduz, logo a imagem de entrada trata‐se de uma
elipse.

Figura 4. Imagem de entrada, processada inicialmente e círculo detectado em vermelho com
centro em verde.

Com os resultados promissores da função HoughCircles decidimos testar em uma imagem mais
complexa (Figura 4), com mais formas geométricas simples e ver os resultados.
O método foi sobrecarregado e como esta pesquisa está em andamento será necessário um
ajuste nas variáveis e talvez a procura de outro método para cobrir as deficiências deste, sendo
um promissor a detecção de semicírculos e elipses.
Após a finalização do método de detecção de círculos haverá a implementação com o robô
manipulador para demonstração da funcionalidade do método proposto.
Em especifico o robô manipulador Pegasus da empresa Amatrol, possui a capacidade de executar
círculos perfeitos e semicírculos, mas limitado por sua resolução, precisão e incapacidade de
desenvolver elipses e curvas mais complexas, limita a atuação do algoritmo desenvolvido. Seu

código de programação é bastante simples e direto como mostra o exemplo de programação na
Figura 5.

Arquivo Pontos de Controle
<home>,0.00,15.0,21.5,-90.0,0.00,0.00
Point_1,-3.00,18.00,21.50,-90.00,0.00,0.00
Point_2,0.00,18.00,24.50,-90.00,0.00,0.00
Point_3,3.00,18.00,21.50,-90.00,0.00,0.00
Point_4,0.00,18.00,18.50,-90.00,0.00,0.00
Point_5,0.00,15.00,21.50,-90.00,0.00,0.00

Arquivo de Código de Controle
Speed 255
Pmove <home>
Speed 100
Grasp
Tmove Point_1
Tmove Point_2
Tmove Point_3
Tmove Point_4
Tmove Point_1
CMOVE Point_1, Point_2,Point_3

Figura 5. Arquivos gerados para Controle do Robô Pegasus. À esquerda o arquivo com os pontos
e a direita os arquivos com o Código de Controle do Robô.

No arquivo de código de controle, primeiro vamos a posição home do robô em seguida é
diminuída a velocidade para maior precisão, são verificados 4 pontos tendo a necessidade de eles
pertencerem ao perímetro do circulo a ser reproduzido e finalmente com o comando CMOVE a
circunferência é reproduzida, se o ponto 3 mostrado na figura for igual ao ponto 1 o robô
descreve um círculo completo, se for diferente é descrito um arco de círculo. O arquivo pontos
de controle são os dados de cada coordenada de cada ponto para ser lido pelo código de
controle, tendo os três primeiros valores as coordenadas cartesianas em 3 dimensões x, y, z o
quarto valor é o ângulo da garra e o quinto a coordenada da esteira na base do robô. Os dois
arquivos são necessários para o funcionamento desde especifico robô manipulador.
Não foi possível dar continuidade à execução e teste do método proposto na parte de aplicação
prática com o robô manipulador. A programação e de manipulação de imagem apresentou
resultados satisfatórios conforme a figura 4 com formas simples, mas devido a problemas
operacionais com o Robô manipulador da Amatrol, único disponível no Laboratório para a parte
de execução prática da pesquisa. Apesar dos contatos com a assistência técnica do Robô, a visita
técnica ao SENAI/AM, que possui um robô similar e com as mesmas limitações, não foi possível
transpor essa barreira e, portanto, não foi possível testar o robô na prática desenvolvendo o
desenho de objetos com linhas, círculos e elipsoides no desenho de peças com grau de
complexidade maior que do trabalho anterior.

CONCLUSÃO
Embora a os resultados anteriores de uma pesquisa desenvolvida por TEIXEIRA (2013),
mostrarem o método da função de detecção de linhas retas algo funcional, o uso de círculos e ou
semicircunferências é um estágio mais difícil da pesquisa e encontra‐se ainda em andamento,
para o qual se faz necessário equacionar questões de execução do robô ou mesmo utilizar outro
robô que possa verificar na prática os desenhos destes tipos de linhas. Portanto, esta pesquisa
encontra‐se em fase de conclusão.
Uma maneira de se contornar os aspectos que envolvem outros tipos de linhas que não retas e
círculos é utilizar o algoritmo Canny Edge (GONZALES, 2012), atualmente um dos mais eficientes
na segmentação de contornos, e com este definir os pontos e as linhas que devem servir de base
para gerar o programa de controle do robô.
A melhor maneira de implementar esse método seria o desenvolvimento ou aquisição de um
robô manipulador de código aberto, possibilitando a inserção direta dos dados da imagem na
linguagem do robô.
Mesmo que ainda em andamento, esta pesquisa é importante do ponto de vista de controle do
robô para desenho de peças a partir de imagens, e seu estado atual pode contribuir com outras
pesquisas em andamento neste mesmo tema, mostrando‐se promissora de acordo com o
desenvolvimento do projeto que visa um sistema autônomo de detecção e reprodução de peças,
tendo infinitas aplicações.
Podendo utilizar sistemas embarcados para execução do software de controle e manipulação da
imagem, tirando a necessidade de um computador convencional fazendo controle direto com o
robô manipulador. Para isso seria necessário um compilador especifico, no caso de placas com
sistemas embarcados, as mais comuns seriam executadas na plataforma Linux. As possibilidades
futuras são imensuráveis e empolgantes.
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RESUMO
Segundo as estimativas, no Brasil, entre cinco a seis mil
pessoas por ano sofrem lesão medular em acidentes, e
isto gera perda total ou parcial dos movimentos de
locomoção. Portanto é fundamental desenvolver
dispositivos robóticos para melhorar a qualidade de vida
dessas pessoas, como órteses ativas e exoesqueletos e
interfaces Homem Máquina (IHM) para controlar esses
dispositivos. Este trabalho apresenta o desenvolvimento
de uma IHM baseada em botões instalados nas muletas
utilizadas pelo usuário de uma órtese ativa para
membros inferiores, desenvolvida na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte pelo grupo de Robótica
e Sistemas Dedicados do Departamento de Computação

e Automação (DCA/UFRN). Inicialmente foi feita uma
revisão bibliográfica sobre as principais interfaces
desenvolvidas que podem ser utilizadas por órteses
ativas e exoesqueletos. Uma interface com botões foi
escolhida por ser simples e ter baixo custo de
desenvolvimento. Um microcontrolador Arduino é
usado para enviar os comandos selecionados através
dos botões para o computador embarcado na órtese. Os
testes de funcionamento da IHM apresentaram
resultados satisfatórios, correspondendo aos comandos
de sentar e levantar, dessa forma, a utilização dessa
interface é viável.

PALAVRAS‐CHAVE: IHM, órtese ativa, microcontrolador Arduino, muletas.

HUMAN‐MACHINE INTERFACE BASED ON BUTTONS FOR A ROBOTIC ORTHOSIS
ABSTRACT
According to estimates, in Brazil, between five to six
thousand people a year suffer spinal cord injuries in
accidents, and this generates total or partial loss of
movements of locomotion. Therefore it is essential to
develop robotic devices to improve the quality of life of
these people, as powered orthoses and exoskeletons
and human machine interfaces (HMI) to control these
devices. This work presents the development of an HMI
based on buttons installed in crutches utilized by the
powered orthosis user, developed at Universidade
Federal do Rio Grande do Norte by Robotics and

dedicated systems group of the Department of
computer science and automation (DCA/UFRN). Initially
was realized a review about the main developed
interfaces that can be used by powered orthoses and
exoskeletons. An interface with buttons was chosen for
being simple and low cost of development. An Arduino
microcontroller is used to send the selected command
through the buttons for the embedded computer in
orthosis. The tests of functioning HMI presented
satisfactory results, corresponding to commands to sit
and stand, thus the use of this interface is feasible.

KEY‐WORDS: HMI, powered orthosis, Arduino microcontroller, crutches.

INTERFACE HOMEM‐MÁQUINA BASEADA EM BOTÕES PARA UMA ÓRTESE ROBÓTICA
INTRODUÇÃO
É possível estimar que no Brasil entre cinco a seis mil pessoas por ano sofram lesão medular em
acidentes, condição que gera insuficiência parcial ou total ‐ por exemplo, a paraplegia ‐ do
funcionamento da medula espinhal (FECHIO et al., 2009). Macedo et al. (1995) afirma que a lesão
medular constitui‐se numa perda da integridade física, que promove a mudança da imagem
corporal e o transtorno psíquico. Dessa forma, a reabilitação é um processo interessante que
auxilia as pessoas a atingirem condições plausíveis de autoestima, qualidade de vida e
independência. Atualmente há vários métodos e equipamentos que fazem parte desse processo
de reabilitação, como a utilização de dispositivos robóticos em treino locomotor (MARTINS;
PRUDENTE, 2012).
Alguns estudos revelam que a utilização desses dispositivos no treino de marcha com pessoas
saudáveis produz mudanças significativas na excitação cortical e da coluna vertebral desses
indivíduos, o que pode refletir também em casos de pessoas com traumatismo na medula
espinhal (BLICHER; NIELSEN, 2009). Essas máquinas surgem como uma alternativa para contribuir
à revitalização da marcha, especialmente para pacientes afetados severamente.
Além da abordagem fisioterapêutica, alguns dispositivos robóticos podem ser utilizados para a
movimentação de pessoas, como é o caso das órteses ativas para membros inferiores e
exoesqueletos. A diferença básica entre órteses ativas e exoesqueletos está no fato de que
aquelas reproduzem algumas funções de membros do corpo humano com o propósito de
restaurar a perda de movimentos, e estes são definidos como uma classe de robôs que
complementa o corpo humano, aumentando sua capacidade de operação. Todavia, ambos são
constituídos por um conjunto de estruturas rígidas unidas por juntas rotacionais e acionadas por
atuadores que podem ser elétricos, hidráulicos, pneumáticos, entre outros.
A utilização de órteses possibilita que paraplégicos voltem a caminhar e a realizar vários
movimentos perdidos, como sentar, levantar, subir e descer escadas, permitindo ao usuário
independência na locomoção e aumento de sua autoestima.
Esses dispositivos robóticos podem ser controlados através de uma Interface Homem Máquina
(IHM), que consiste de uma plataforma para a cognição e comunicação entre homem e máquina,
através de, por exemplos, sinais mioelétricos, comandos de voz, sinais oculares, joysticks,
movimentos do corpo, botões e etc. Essas interfaces permitem ao usuário maior autonomia,
cada uma com suas especificidades, quando comparadas a controladores fixos ou a
computadores (notebooks) que devem ser carregados por outras pessoas junto à órtese.
Dessa forma, objetivamos desenvolver um protótipo de IHM baseada em botões implementados
em muletas para uma órtese ativa para membros inferiores chamada Ortholeg, desenvolvida na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

MATERIAIS E MÉTODOS
A maioria das órteses comercializadas ou em fase de testes utiliza como mecanismo de recepção
de dados sinais mioelétricos (sinais provenientes da contração muscular), sinais
eletroencefalograma (sinais provenientes das atividades elétricas do cérebro), comando de voz,
movimento dos olhos, joystick ou botões. Estes dados capturados são tratados e utilizados por
um sistema embarcado para controlar um dispositivo robótico.
Para o desenvolvimento do protótipo, foi inicialmente feita uma revisão bibliográfica, onde foram
pesquisados dados relacionados às IHMs e órteses ativas para membros inferiores e
exoesqueletos. Shamaei (2013) apresenta uma órtese que é acionada por um tipo de controle
feito com botões.
A proposta de IHM consiste na implementação de muletas com botões (Figura 1), conectadas por
fios a um microcontrolador Arduino Mega que faz uma comunicação serial com o computador
embarcado na órtese Ortholeg. Foram utilizados quatro botões, um para os comandos de sentar
e levantar, outro para caminhar e parar, e os outros referentes aos comandos de subir e descer
escadas. As duas muletas são simples e de baixo custo e cada uma contém dois botões.

Figura 1 ‐ IHM baseada em botões instalados nas muletas.
A Tabela 1 mostra os materiais utilizados para a confecção da IHM, sendo composta por
materiais simples e de baixo custo.
Tabela 1 ‐ Principais componentes utilizados na produção da interface.
Componentes

Quantidade

Arduino Mega

1

Botões de Pressão

4

Muleta Canadense

2

Para o funcionamento eficiente de qualquer equipamento eletrônico, bem como da IHM, é
interessante ter uma programação consistente e otimizada para agilizar no processamento de
dados.
A princípio, a interface dispõe de quatro botões que são utilizados para selecionar os seguintes
movimentos (Tabela 2):
Tabela 2 – Botões e suas funcionalidades.
Botão

Movimento

1

Sentar / Levantar

2

Caminhar / Parar

3

Subir degraus

4

Descer degraus

Ao pressionar o botão 1 o computador embarcado na órtese Ortholeg verifica qual o estado
atual, caso a órtese esteja em pé ela vai para a posição sentada e vice‐versa. O mesmo ocorre
com o botão 2 ao pressiona‐lo, a órtese é interrompida, caso esteja caminhado, ou ela inicia o
movimento, caso ela esteja parada. O botão 3 é utilizado, quando pressionado, para subir
degraus, necessitando que o usuário aperte‐o todas as vezes que deseja subir um nível. O mesmo
processo é análogo para o botão 4, entretanto relacionado ao comando de descer degraus.
A princípio, os testes foram feitos apenas com dois comandos, de sentar e levantar. Para isso, foi
desenvolvido um shield (Figura 2) que é acoplado no Arduino. Nesse módulo, foram conectados
os fios das muletas com botões.

Figura 2 – Shield desenvolvido para conexão das muletas ao Arduino.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi desenvolvida pelo grupo de Robótica e
Sistemas Dedicados do Departamento de Computação e Automação (DCA/UFRN) uma órtese
ativa para membros inferiores chamada de Ortholeg, com atuadores elétricos nas articulações do
quadril e do joelho. Para acionar essa órtese foi desenvolvida uma IHM baseada em botões
instalados nas muletas do usuário. As muletas são utilizadas pelo usuário para garantir o
equilíbrio e aumentar a segurança dos movimentos realizados pela órtese Ortholeg. A Figura 3
mostra a imagem de um usuário com a órtese e a interface instalada nas muletas.

Figura 3 – Usuário utilizando a órtese ativa para membros inferiores Ortholeg com a IHM
baseada em botões nas muletas.

Após o desenvolvimento da IHM baseada em botões, ela foi testada na órtese, a princípio para
validar sua funcionalidade só foram testados os comandos de sentar e levantar. As Figuras 4 e 5
apresentam os gráficos do sinal elétrico correspondente a um determinado botão acionado pelo
usuário da órtese, os ângulos das juntas ativas foram plotados para indicar que depois da seleção
do comando houve de fato o movimento esperado.
Ao pressionar o botão 1, foi gerado um pulso elétrico (ver Figura 4a) de curta duração e tensão
de aproximadamente 5V que é interpretado pelo computador embarcado como “levantar”, pois
a órtese estava sentada (ângulo do joelho e do quadril iguais a 90°, ver Figura 4b). Após alguns
segundos, as articulações dos joelhos e quadril adquiriram um ângulo de aproximadamente zero
grau (0°), mostrando que o indivíduo está ereto (ver Figura 4b). Esse intervalo de “ação e reação”

que dura aproximadamente 1 segundo serve para que o usuário possa se preparar para o
movimento solicitado.
Ao pressionar novamente o botão 1, um pulso elétrico é gerado (ver Figura 5a) e interpretado
como “sentar” (pois a órtese estava em pé), depois do tempo de “ação e reação” a órtese
começa a realizar o movimento variando os ângulos do joelho e do quadril (ver Figura 5b) até a
posição de 90° (totalmente sentada).

Figura 4 – Comando de levantar: (a) Comando
digitalizado no microcontrolador Arduino; (b)
Valores dos ângulos das articulações do joelho
e do quadril, em função do tempo.

Figura 5 – Comando de sentar: (a) Comando
digitalizado no microcontrolador Arduino; (b)
Valores dos ângulos das articulações do joelho
e do quadril, em função do tempo.

A utilização dessa interface permite ao usuário ter maior praticidade na escolha dos comandos,
pois está ao alcance de suas mãos. Diferente de outras interfaces, como a que utiliza bracelete,
que a pessoa tem que deixar de se apoiar nas muletas para selecionar os movimentos e podendo
ser provocado o desequilíbrio e possível acidente com a órtese.

CONCLUSÃO
A partir dos resultados, a IHM que propomos mostrou‐se satisfatória, por sua funcionalidade
simples e de baixo custo. Dessa forma, estudos estão sendo feitos pelo grupo de Robótica para o

desenvolvimento de novas interfaces que possam ser utilizadas na Ortholeg. Isso permite
encontrarmos novas formas de construção e barateá‐las, bem como simplifica‐las, para num
futuro próximo a população mais desfavorecida possa ter acesso a esses dispositivos robóticos e
formas de controle mais eficiente.
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RESUMO
Este trabalho faz uma análise da cobertura do sinal de
TV Digital, utilizando o padrão ISDB-Tb, com o emprego
do software WinProp. O estudo foi realizado na cidade
de João Pessoa, considerando aspectos específicos na
área de estudo. Para a obtenção dos resultados da
intensidade de campo e distribuição de potência, foi
utilizado o modelo de percurso dominante (MPD); com
base nesses resultados, foi calculada a função densidade

cumulativa (FDC), métrica utilizada para identificar a
probabilidade de interrupção do sinal, característica
essencial para a determinação da região de cobertura de
uma emissora. Com a simulação era possível identificar
área de sombra do sinal e verificar a influência da
vegetação na predição de propagação do sinal de TVD.

PALAVRAS-CHAVE: TV Digital, Radiodifusão, Probabilidade de interrupção.

STUDY ON THE INFLUENCE OF VEGETATION IN BROADCASTING DIGITAL TV IN THE CITY OF
JOÃO PESSOA
ABSTRACT
This paper makes an analysis of the coverage of
the Digital TV signal using the ISDB-Tb standard, with the
use of WinProp software. The study was realized in a
forest region of the city of João Pessoa, considering
specific aspects in the study area. To obtain the results
of the field strength and power, the dominant path
model (MPD) was used; Based on these results, it was
KEY-WORDS:. Digital TV, Broadcasting, Outage probability.

calculated the cumulative density function (CDF), metric
used to identify the outage probability of the signal,
essential feature for determining the coverage area of a
station. With the simulation it was possible to identify
area of shadow of the signal and to verify the influence
of the vegetation in the prediction of propagation of the
signal
of
TVD.

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA VEGETAÇÃO NA RADIODIFUSÃO DE TV DIGITAL NA CIDADE DE
JOÃO PESSOA
INTRODUÇÃO
A decisão do governo brasileiro de estabelecer, em 2006, um sistema padrão de televisão digital,
chamado Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial (ISDB-Tb), tem estimulado a
pesquisa e o desenvolvimento de aplicativos e equipamentos destinados ao processamento,
transmissão e recepção de sinais de vídeo e áudio (E. ROMANI, 2011), (POHL, 2011) e (G. BEDICKS
JR., 2006). Estima-se que em 96,8% dos lares brasileiros exista ao menos um receptor de
televisão (STATISTIC, 2009). Na transmissão dos sinais digitais de TVD existem limites regulatórios
que necessitam ser cumpridos pelas emissoras, uma vez que os aparelhos de recepção possuem
limiares de sensibilidade para a detecção e captação do sinal (ABNT, 2008). Além do mercado
nacional, o desenvolvimento do ISDB-Tb colocou o Brasil em uma posição de destaque no cenário
mundial de televisão digital, sendo o padrão atualmente adotado em diversos países da américa
do sul. Além do potêncial de exportação, há no Brasil um mercado interno bastante aquecido,
principalemnte no tocante ao uso de dispositivos portáteis e móveis, conforme indica um estudo
realizado pela Motorola Mobility, cerca de 34% dos brasileiros assistem TV móvel, por meio de
dispositivos como smartphones, computadores e laptops (MOTOROLA, 2013).
Portanto, é necessário um estudo das características dos ambientes de propagação existentes, ou
seja, se o ambiente está sujeito aos efeitos do multipercurso, se existe linha de visada para a
antena transmissora, qual a topografia da área de cobertura da estação, se existe vegetação na
área de cobertura da emissora. A análise dessas características é importante para proporcionar
uma recepção com qualidade. O planejamento de um sistema de transmissão digital de sinais de
TV é necessário para analisar os vários tipos de cenários existentes. Para tal, é necessário realizar
um planejamento de cobertura eficiente, com detecção das áreas de sombreamento, nas quais o
sinal alcança níveis de potência inferiores àqueles suportados pelos receptores (A. A. DE MELO,
2013).
Considerando a influência de regiões de vegetação densa na propagação de sinais,
decidiu-se realizar um estudo mais detalhado verificando o impacto desta floresta na recepção
do sinal de TV digital de uma emissora local em operação. A área de vegetação em análise
encontra-se na cidade de João Pessoa, sendo escolhida por possuir a maior área de floresta
densa de mata atlântica dentro de um centro urbano, com cerca de 517 hectares. O cenário
escolhido tem características de propagação de um ambiente urbano, em que a propagação do
sinal ocorre por multipercursos, devido aos espalhamentos e reflexões ocasionados por
edificações, topografia do terreno e vegetação entre o transmissor e o receptor. Apesar do perfil
urbano do cenário, a presença da região de floresta insere ainda a atenuação do sinal devido à
densidade da floresta, à altura das árvores, ao tipo de folhagem e de troncos (J. A. R. AZEVEDO,
2008).

Neste trabalho é realizada uma análise da influência do Jardim Botânico na propagação do
sinal de TV digital na cidade de João Pessoa de acordo com os níveis de sinal definidos pela ABNT
(ABNT, 2008) avaliando-se a realidade de uma emissora de TV local.
MODELO DE PROPAGAÇÃO
Para a análise da propagação utilizou-se o Modelo de Percurso Dominante (MPD), no qual
não considera todos os detalhes da base de dados, calcula apenas os percursos dominantes, não
calcula os caminhos com pequenas contribuições de energia e requer menos tempo
computacional para o pré-processamento da base de dados (G. WÖLFLE, 1998). O algoritmo do
modelo de percurso dominante pode ser subdividido em duas partes: determinação dos
percursos dominantes e predição das perdas ao longo dos percursos (R. WAHL, 2006). O modelo
de percurso dominante pode ser aplicado a cenários urbanos e indoor, bem como à áreas rurais.
Quando aplicado a cenários urbanos esse modelo é conhecido como UDP (UrbanDominant Path
Model) (WAHL e G. WÖLFLE, 2005). A Figura 1 apresenta uma comparação entre o modelo que
calcula apenas o percurso direto entre transmissor e receptor, o modelo de traçado de raios que
calcula muitos percursos entre o transmissor e o receptor e o modelo de percursos dominantes
que calcula somente os percursos relevantes entre o transmissor e o receptor.

Figura 1 – Comparação de modelos de propagação: (a) modelo empírico, (b) traçado de raios e
(c) MPD (SILVA e POHL, 2011).
Para a predição de intensidade de campo recebida utiliza-se a Equação (1).
( )

∑

(

( )

equação (1)

em que C é um valor de potência do transmissor, GT é o ganho da antenas transmissora, Ldist é um
fator dependente da distância e da situação com ou sem linha de visada entre as antenas

transmissora e receptora, Ldif são as perdas por difração e Gw são os ganhos devido ao efeito do
guiamento da onda. Existe uma distância de referência para o cálculo da Ldist
equação (2)
em que hr é a altura da antena receptora, ht é a altura da antena transmissora e λ é o
comprimento de onda.
A dependência com a distância é dada por:

( )

{

( )
( ⁄ )

( )

equação (3)

em que os parâmetros p1 e p2 são os expoentes de perda de percurso antes e após a distância de
referência.
Áreas com vegetação densa são responsáveis por absorver uma grande parcela do sinal
transmitido, contribuindo desta forma para a degradação do mesmo (F. N. B. MAGNO, 2008).
A. PERDA DE PROPAGAÇÃO EM FLORESTA
Para analisar a perda de propagação em ambientes florestais, temos de levar em conta
fatores como: densidade, altura e tipo da vegetação. Sendo uma etapa muito importante no
plano de cobertura de um sistema de TVD, a análise da perda vem a provocar um grande
desvanecimento do sinal, na própria área da floresta como também nas áreas próximas a esta (R.
K. TEWARI, 1990).
Foi empregada a recomendação ITU-R P.833-2 (ITU-R, 2000), que utiliza um cenário de
vegetação tropical baseado em medição realizada na cidade do Rio de Janeiro, e por não haver
padronização na escolha do fator de atenuação, pôde-se utilizá-lo, já que é um cenário similar ao
encontrado na cidade de João Pessoa. A atenuação máxima é dada por (4)
Amax = 0,18ƒ0.752

equação (4)

sendo f a frequência do sinal em MHz.
PROBABILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SINAL
Os parâmetros técnicos para TVD, como intensidade de campo, relação sinal ruído (SNR) e
potência de recepção, são definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pela

ANATEL (ABNT, 2008), (CPQD, 2003). A Equação (5) apresenta a função densidade de
probabilidade (FDP) de Rayleigh, que pode ser utilizada para caracterizar os canais afetados por
multipercurso.
( )

equação (5)

A função da distribuição cumulativa (FDC) é definida como a probabilidade de que uma
variável aleatória assuma um valor inferior ao valor de x. Considerando x como o mínimo valor
aceitável para intensidade de campo. A FDC é a integral da FDP e pode ser expressa por (5)
(MOLISCH, 2006):
( )

∫

( )

equação (6)

Outro fator estatístico decisivo no planejamento de sistemas wireless é a probabilidade de
interrupção de um sinal. Pode-se definir como a probabilidade de que um certo nível de
intensidade de campo não seja atingido, ou seja, a definição da FDC. A percentagem da
probabilidade de interrupção é dada por (7):
Pout = PX (xmin)

equação (7)

A. CENÁRIO ANALISADO
Neste artigo, considerou-se uma região da cidade de João Pessoa com dimensões de 5,5 km X
6,6 km, a base de dados foi obtida de (NASA, 2014), a altura da antena transmissora escolhida foi
108 m, com potência de transmissão de 4018 kW, operando no canal 19. Os critérios de
cobertura são baseados nos valores de potência mínima definidos pela ABNT (ABNT, 2008).
Para obter a intensidade de campo e a potência do sinal na área de análise utilizou-se o
modelo UDP. As simulações foram realizadas utilizando o software WinPropʀ . Na Figura 2 é
apresentada a base de dados topográfica da área analisada.

RESULTADOS
A análise da propagação do sinal de TV digital, com influência da vegetação, foi
examinada a partir de um cenário composto por parte da base de dados topográfica da cidade de
João Pessoa, com inclusão da área de vegetação do Jardim Botânico da referida cidade. Nele,
realizou-se a predição de propagação traçando uma radial do ponto onde se localiza a antena até
a área que sucede a mata. Na Figura 3 é apresentada a distribuição de potência do sinal na região
de análise.
A probabilidade de interrupção do sinal, determinada pela FDC, é apresentada na Figura
4. De acordo com o valor mínimo de potência recebida (−77dBm), necessário para decodificação

do sinal e definido na norma brasileira de TV digital (ABNT, 2008), a probabilidade de interrupção
do sinal calculada foi de 24,3%.

Figura 2 – Cenário analisado – Parte da cidade de João Pessoa.

Figura 3 - Distribuição de potência na região da área de vegetação.

Figura 4 - Probabilidade de interrupção do sinal na região da área de
vegetação.
Neste cenário, foi traçada uma linha radial que mede a propagação do sinal ao decorrer
do caminho, partindo da área de localização da torre até a área que sucede a região da mata.

Figura 5 – Cenário analisado – Radial cruzando a mata.

Os valores foram medidos a cada 1 metro ao longo da linha e gerado o gráfico da perda
do sinal. A uma distância de cerca de 1.800 km da antena transmissora, região onde se inicia a
mata, pode-se verificar uma atenuação no sinal, permanecendo em níveis de sinal baixos ao
decorrer da área de vegetação.

Figura 6 - Probabilidade de interrupção do sinal ao longo da radial.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi realizada a predição de propagação do sinal de uma emissora local de radiodifusão de
TV digital na cidade de João Pessoa, verificando-se a influência da presença de uma região de
vegetação no sinal, utilizando para tal o modelo de propagação de percurso dominante. Para a
análise considerou-se uma área de vegetação com dimensões de 5,5 km X 6,6 km. Para a
simulação foram utilizadas as seguintes características de emissora: antena transmissora
localizada a uma altura de 108 m, com potência de transmissão de 4,018 kW, operando no canal
19 UHF.
De acordo com o valor de potência mínima definida pela ABNT e Anatel, foi calculada uma
probabilidade de interrupção do sinal de 24,3% quando a área da mata é considerada na
predição de propagação.
Segundo o (COMUNICAÇÕES, 2014) o desligamento do sinal de TV analógica seguirá um
cronograma com início em março de 2015 e finalizando em 2018, quando todo o sistema de
transmissão analógica estará desligado. No entanto, um planejamento de cobertura eficaz faz se
necessário para verificar as áreas com níveis baixos de intensidade de sinal, além de pontos de
interrupção de recepção do sinal, como forma de evitar um “apagão” na recepção.
De acordo com os resultados apresentados verifica-se que esta área da cidade apresenta
uma grande probabilidade de interrupção de sinal, em função da distância da antena
transmissora, da topografia do terreno, bem como da extensa área de vegetação dentro do
centro urbano. Como forma de amenizar estas falhas de recepção na cidade poderiam ser

instaladas antenas transmissoras distribuídas naquela região, ou mesmo a instalação de uma
rede de frequência única (Single Frequency Network - SFN).
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RESUMO

O projeto consiste na elaboração e
desenvolvimento de uma prancha para auxílio à salva‐
vidas. A prancha possui motores que aperfeiçoarão a
locomoção no ato de salvamento, tornando o trabalho
do salva‐vidas mais eficiente e seguro. Utilizamos
painéis fotovoltaicos na parte superior da prancha, para
fornecer a energia necessária para acionar os motores
do protótipo. Enquanto essa energia não é utilizada
pelos motores, é armazenada em baterias LiPo (Lithium

Polymer) afim de suprir as necessidades energéticas
num casual resgate de emergência. No momento,
estamos em fase testes com um protótipo em escala
reduzida. Ele segue o mesmo padrão de funcionamento
da prancha em escala real, diferindo apenas na forma
em que são controladas: o protótipo é controlado via
rádio frequência e a prancha em escala real será
operada pelo próprio salva‐vidas.

PALAVRAS‐CHAVE: Energia Solar, Baterias LiPo, Salva Vidas, Prancha Motorizada.

LIFEGUARD FOAM BOARD WITH MOTORS SUPPLYED BY PHOTOVOLTAICS CELLS
ABSTRACT
This project consists on elaborating and
developing a foam board to help lifeguards during
rescues. The foam board has electric motors that
enhance the swim speed during rescues in order to
make the job safer and more efficient. It was used
photovoltaic panels on the foam board to provide
energy in order to drive the prototype's motor. When
the energy is not used by the motors, it is stored on LiPo

(Lithium Polymer) batteries in order to supply the
energy during emergency rescues. At this moment, the
project is on test phase using a reduced scale prototype.
This prototype presents the same functionality that the
real scale foam board but the control method is
different since the prototype is RF controlled and the
real board will be drived by the lifeguard on the foam
board.

KEY‐WORDS: Photovoltaic Energy, Lithium‐Polymer Battery, Lifeguard, Foam Board.

PRANCHA PARA SALVA VIDAS MOTORIZADA ALIMENTADA COM CÉLULAS
SOLARES
INTRODUÇÃO
Atualmente o mercado consumidor exige muito mais que qualidade ou preços acessíveis.
Uma das maiores preocupações da indústria, comércio e outros empreendimentos é a
sustentabilidade. A dimensão ambiental configura‐se crescentemente como uma questão que diz
respeito a um conjunto de atores do universo educativo, potencializando o envolvimento dos
diversos sistemas de conhecimento, a capacitação de profissionais e a comunidade universitária
numa perspectiva interdisciplinar [Jacobi,2003].
Atualmente, com as nítidas mudanças na natureza ocasionadas pela ação imprudente do
homem, o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade ambiental deixam de ser uma
questão meramente política ou ecológica e adentra nos setores acadêmico e comercial. O desafio
que se coloca é de formular uma educação ambiental que seja crítica e inovadora em dois níveis:
formal e não formal [Jacobi,2003]. Assim, a pesquisa e desenvolvimento tecnológico no ramo das
energias renováveis possibilita a criação de meios nos quais possibilitam uma melhor interação
do homem com o meio ambiente.
O Brasil é geograficamente privilegiado quanto à geração de energias limpas e renováveis.
Seu potencial não se limita a um único tipo de energia por possuir grandes bacias hidrográficas
que possibilitam a construção de hidroelétricas, litorais abundantes em vento que torna possível
a construção de parques eólicos mas principalmente uma incidência solar constante que torna o
uso da energia solar algo extremamente benéfico e possível.
Aliado ao desenvolvimento tecnológico sustentável, o projeto consiste na criação de uma
embarcação motorizada (prancha) na qual auxilia o salvamento de uma possível vítima de
afogamento e por meio de dispositivos de controle tornar o resgate mais prático, rápido,
eficiente e seguro. Como alternativa sustentável, a fonte principal de alimentação energética da
prancha é a energia solar. Painéis solares fixados na superfície da prancha serão utilizados para
suprir a necessidade energética de um propulsor. Outro ponto pertinente da pesquisa é o uso de
um motor elétrico no protótipo. Esse tipo de motor possui inúmeras vantagens, dentre elas estão
em destaque:
 A simplicidade por possuir menos componentes no sistema e consequentemente,
manutenção mais baixa;
 A operação em silêncio, que é vantajoso especialmente para a pesca, mas é também
interessante por diminuir a poluição sonora no ambiente;
 Emissão zero, por não ter um motor a combustão;
 Melhor controle de velocidade, pelo fato do motor elétrico ter uma dinâmica mais rápida
que o motor a combustão.
Outro aspecto importante está na bateria a ser utilizada. As baterias LiPo (Lithium‐
Polymer) estão se tornando a melhor solução para armazenamento e acúmulo de energia,
tanto em dispositivos eletrônicos portáteis quanto em aplicações que necessitam de mais
energia como veículos elétricos, tais como o carro elétrico ou carro híbrido [Baronti,
2011]. No entanto, essas baterias são bastante sensíveis à sobrecarga e à descarga
profunda.

MATERIAIS E MÉTODOS
Diversos materiais foram utilizados para a confecção do protótipo da prancha:
componentes eletrônicos, motores, peças plásticas etc. Esses materiais foram escolhidos de
acordo com as necessidades de elaboração e melhorias do projeto.
Tabela 1‐ Lista de materiais utilizados.
Quantidade
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
19
1

Especificações
Arduino Nano
Baterias LiPo 13V
Opto acoplador 4N36
IGBT
Motor elétrico 60W
Servo Motor
Resistores
Casco do protótipo
Painel Solar de 19 células
Controle Emissor de Sinal de Rádio
Receptor de Rádio
Chave Liga/Desliga
Células Fotovoltaicas
Placa de acrílico

Além desses materiais utilizados para a confecção da prancha, foram utilizadas diversas
ferramentas importantes para cada um dos processos envolvidos na sua construção. A seguir a
lista das principais ferramentas utilizadas e sua relevância no processo de elaboração do
protótipo. As tabelas dizem respeito as duas etapas de construção da prancha e suas respectivas
ferramentas utilizadas.
Tabela 2‐ Materiais utilizados na confecção dos painéis solares.
Confecção
Estação de Solda 80W
Fio de Solda
Tab de Estanho

Laminação
Retífica
Soprador Térmico
EVA

Fluido de Solda

Fibra de Vidro

Tabela 3‐ Materiais utilizados em ajustes no corpo da prancha.
Corpo da Prancha
Retífica
Serras

Cola Quente
Furadeira/Brocas

Foram utilizados também ligas de borracha e balões de assopro como uma alternativa
para vedação e isolamento dos circuitos eletrônicos. Como a maioria dos testes foram
executados em praias, teve‐se uma grande preocupação com o isolamento dos componentes
internos da prancha devido ao grande poder de corrosão da água salgada.
Em seguida começou‐se os estudos referentes as células solares. Inicialmente foi
confeccionado um pequeno módulo solar composto por 6 (seis) células fotovoltaicas (associadas
em série) e fizemos alguns testes no IFRN‐Campus Parnamirim, em um dia ensolarado.

Figura 1 – Painel para testes.
Através dos testes foi possivel observar o comportamento das grandezas Voltagem (V),
Corrente (mA) e consequentemente a Potência (W), ao expor o painel ao sol. Montamos gráficos
de valores a partir dos resultados medidos por um multímetro ligado ao painel. Para gerar
oscilações foi utilizado um potenciômetro (0Ω – 10kΩ). Segue abaixo os gráficos obtidos:

Figura 2 – Gráfico Corrente x Voltagem.

Figura 3 – Gráfico Potência x Voltagem.
Com essas informações pode‐se chegar ao número exato de células necessárias para
carregar a bateria LiPo (Lithium‐Polymer) utilizada no protótipo.
Foram soldadas 19 (dezenove) células solares associadas em série. O módulo foi laminado
com a superfície envolvida por EVA, um material que isola as protege as células de fatores
externos como umidade, infiltração de água e ar, que podem comprometer o desempenho na
geração de energia das placas. A superfície do módulo foi revestida por uma placa de acrílico, por
ser um material suficientemente resistente e leve, não comprometendo a estrutura do painel
fotovoltaico. A parte inferior do painel foi revestida com fibra de vidro, a fim de dar mais
robustez e resistência ao módulo.
Após isso foi iniciado o estudo do microcontrolador arduino que é responsável pelo
controle do motor e do direcionamento do protótipo. A programação para o arduino foi realizada
em sua linguagem padrão, com IDE semelhante ao C/C++. O código implementado é responsável
por receber o sinal de rádio emitido pelo controle remoto e convertê‐lo em um sinal digital que
fará o controle do motor e do servo motor via pulsos PWM.
O circuito possui um Arduino Nano, 2 (dois) resistores, um CI Opto acoplador e uma chave
IGBT. O CI opto acoplador é responsável por fazer o chaveamento do IGBT, além de isolar a parte
do controle da parte “máquina” do protótipo. Um diodo emissor de luz dentro do CI envia sua luz
para um foto transistor. Quando este dispositivo fotossensível recebe a luz do emissor, a
resistência entre seus terminais diminui, possibilitando assim a ativação do outro circuito e ao
mesmo tempo isolar eletricamente os dois sistemas. O uso do opto acoplador proporciona uma
maior segurança em caso de comprometimento do motor da prancha (por descargas elétricas),
pois como não existe ligação elétrica direta entre o controle e o motor, são diminuídas as
chances de haver uma pane no sistema de controle, que pode vir a gerar um acidente.

RESULTADOS
A fase de testes com o protótipo foi iniciada depois que a primeira versão da prancha foi
construída. Inicialmente os testes foram executados nas dependências do IFRN – Campus
Parnamirim, primeiramente nos laboratórios e depois na piscina do campus. Nessa primeira fase
de testes foram detectadas algumas falhas no controle do protótipo e corrigimos alguns defeitos
estruturais que estavam resultando na infiltração de água e no comprometimento de alguns
componentes eletrônicos que estavam expostos.
Depois de passar cerca de duas semanas fazendo as devidas alterações no protótipo, o
grupo se dirigiu para os testes em campo. Foram visitadas praias do litoral e feitos os testes com a
prancha controlada via rádio, oscilando sua velocidade, mudando sua direção e avaliando seu
desempenho: velocidade, precisão, resistência etc.
Após concluída a fase de testes com o protótipo, foi finalizado o primeiro ano de pesquisa.
O protótipo obtido é basicamente uma prancha em escala reduzida que segue o mesmo padrão
de funcionamento que será utilizado numa futura prancha em escala real, diferindo apenas no
controle: hoje feito via rádio frequência e que no futuro será feito manualmente pelo próprio
salva vidas.
Com os resultados dos testes foi feita uma observação a respeito das necessidades de
aperfeiçoamento do projeto final, tais como: o uso de 2(dois) motores elétricos de 60w, para
fornecer a propulsão necessária para o projeto em escala real. Também tivemos a ideia de realizar
uma reunião com o corpo de bombeiros, com o objetivo de desenvolver e adequar a prancha com
base nas necessidades expressas por um salva vidas para o ato de salvamento.

Figura 4 – Resultado Final do Projeto.
CONCLUSÃO

No século 21 observa‐se em nossas praias frotas cada vez maiores de lanchas e
embarcações maiores, ambas movidas a motor de combustão, logo existe uma intensa emissão
de poluentes nas áreas costeiras do Brasil. Foi nesse contexto que emergiu a ideia de implantar
um novo conceito de embarcação elétrica para salvamento de vitimas de afogamento.

Foi utilizado no protótipo células de silício para converter energia a partir do efeito
fotovoltaico, ou seja, foi desenvolvida uma pequena embarcação que quase independente
consegue fazer a recarga da bateria. O “armazenamento” da energia é feita a partir de bateria
Lipo (Lithium‐Polymer), pois é uma nova tecnologia que permite ter uma descarga de maior em
um determinado espaço de tempo e uma velocidade de recargar superior as demais baterias
comerciais. Como modo de locomoção foi estudado uma interação entre um controle a rádio e
um modulo de Arduino Nano.
Com o decorrer do projeto é notório a presença de diversos problemas no
desenvolvimento, como exemplo, a infiltração de agua na prancha que causa curtos circuitos e
prejudicava no acionamento do motor e no controle do servo, a falta de espaço para os
componentes vitais e o fato da bateria LiPo ser muito reativa. A maioria dos problemas foram
contornados através do uso de circuito impresso, pois este otimiza o espaço dentro da prancha e
diminui a possibilidade de curto circuito.
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RESUMO
Este artigo tem como finalidade a construção e
implementação de um robô com autonomia na tomada
de decisão. Será desenvolvido um robô seguidor de
linha, para fins didáticos, capaz de seguir a trajetória de
uma linha. Um dos objetivos é demonstrar na prática,
para iniciantes dos cursos de engenharia e tecnologia, o
funcionamento de motores, sensores e micro
controladores. Serão utilizados para locomoção do robô
motores de corrente contínua, com caixas de redução
para aumentar o torque do motor. Para detecção da
linha, o dispositivo estará conectado a sensores que
emitem e reconhecem luz na faixa infravermelho. Será
utilizada a plataforma Arduino para a realização da
programação e controle de suas funções. O módulo de
controle recebe os sinais dos sensores externos e os

processa conforme a estratégia de controle
implementada. Baseando‐se nas informações captadas
pelos sensores, decisões serão tomadas e enviadas pela
interface para o módulo de controle dos motores, sem a
necessidade de intervenção externa. Em relação ao
posicionamento dos sensores, é de fundamental
importância no desempenho das estratégias de controle
que os mesmos sejam instalados sobre uma plataforma
móvel, efetuando uma varredura de 180˚ que irá
possibilitar além da economia do número de sensores, a
identificação de trajetórias livres. Toda alimentação do
dispositivo
(sensores,
motores,
circuitos
de
acionamento, arduino) será feita por meio de baterias
embarcadas.

PALAVRAS‐CHAVE: robô, autônomo, sensores, seguidor, arduino.

TEACHING INTELLIGENT ROBOT LINE FOLLOWER
ABSTRACT
This article aims at the construction and implementation
of a robot with autonomy in decision‐making. A follower
line robot, for didactic purposes, able to follow the
trajectory of a line will be developed. One objective is to
demonstrate in practice for beginners on engineering
and technology courses, the operation of motors,
sensors and microcontrollers. DC motors with gearboxes
to increase torque will be used for the robot
locomotion. For detection of the line, the device is
connected to sensors that recognize and emit light in
the infrared range. The Arduino platform will be used to
carry out the programming and control its functions. The
control module receives signals from external sensors

and processes them according to the control strategy
implemented. Based on the information captured by
sensors, decisions will be made and sent out the
interface to the control module of the engine without
the need for external intervention. Regarding the
positioning of the sensors is of fundamental importance
in the performance of the control strategies for them to
be installed on a mobile platform, performing a scan of
180˚ that will allow economy of the number of sensors,
as well the identification of free trajectories. All devices
(sensors, motors, drive circuits, arduino) will be
powered by embedded batteries.

KEY‐WORDS: robot, autonomous, sensors, follower, arduino.

ROBÔ DIDÁTICO INTELIGENTE SEGUIDOR DE LINHA
INTRODUÇÃO
Os sistemas robóticos móveis autônomos têm conquistado espaço nas atividades
industriais, devido à intensa modernização que os sistemas de produção vêm sofrendo nos
últimos 20 anos. A crescente utilização de robôs autônomos em diversas aplicações,
principalmente, na exploração de locais onde há risco de vida, fazendo com que muitas pesquisas
e competições surjam no intuito de incentivar estudantes de engenharia e áreas afins a
desenvolver conhecimento sobre o tema (SILVA, 2006).
Entre os fatores que impulsionam esta modernização pode‐se incluir a competitividade
crescente, a rápida alteração dos produtos oferecidos a mercado e o avanço tecnológico, entre
outros, que visam aumentar a produtividade, a qualidade e a confiabilidade dos produtos.
Além da área de manufatura e transporte de materiais, outras aplicações destes sistemas
incluem o trabalho em ambientes perigosos, insalubres, na medicina (próteses inteligentes,
assistentes em tarefas cirúrgicas de grande precisão), na exploração espacial e na indústria bélica
(HOWARD & SERAJI, 2001). Portanto, a robótica aplicada é uma realidade crescente,
apresentando‐se como um mercado promissor para os profissionais que detém este
conhecimento.
Esses tipos de dispositivos são comumente utilizados na realização de tarefas em locais
perigosos sujos e mal iluminados, tarefas que seriam impróprias ao ser humano. O termo robô
tem origem na palavra checa “robota”, que significa “trabalho forçado”.
Um robô totalmente autônomo tem a habilidade de:

 Receber informações do seu ambiente.
 Trabalhar por meses ou anos sem nenhuma interferência humana.
 Se deslocar do ponto A ao ponto B, sem assistência de navegação humana, conforme
mostra a Figura 1.

 Evitar situações que são perigosas para as pessoas.

Figura 1 – Possíveis trajetórias que o robô móvel poderia seguir.

Robôs são capazes, em algumas situações, de exercer tarefas sem a necessidade de
constante supervisão, uma vez que podem ser equipados com diversos tipos de sensores para
perceber o que está acontecendo a sua volta e tomarem decisões de forma autônoma,
correspondente de sua programação. Neste contexto, os robôs vêm sendo cada vez mais
empregados em diversos setores, auxiliando no trabalho de pessoas, empresas e fábricas,
realizando muitas vezes tarefas que trariam riscos a vida humana. Sendo assim, existe a
preocupação de tornar estes robôs cada vez mais precisos e com uma resposta mais rápida
diante das condições nas quais se encontram (BRITO et al, 2014).
A robótica educacional atua como auxilio para alunos que estão iniciando os cursos de
engenharia e tecnologia, apresenta uma gama de possibilidades estratégicas como:
Programação, estudo dos componentes eletrônicos, estudo dos micros controladores, sensores e
atuadores. O protótipo do robô didático desenvolvido neste artigo pode assumir algumas
variedades de aplicações, como por exemplo:


Desvio de obstáculos: utilizando o sensor ultrassônico, permitindo a locomoção do
robô de um ponto ao outro sem colisão do mesmo;



Seguidor de linha: utilizando os sensores infravermelhos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para os procedimentos práticos iniciais do projeto, foram utilizados motores de passo,
motor de corrente contínua, servo motor, arduino, emissor e receptor infravermelho, abaixo
descritos.
 Motor de passo:
Os motores de passo são dispositivos eletro‐mecânicos que convertem pulsos elétricos
em movimentos mecânicos que geram variações discretas. O rotor ou eixo de um motor
de passo é rotacionado em pequenos incrementos angulares, denominados “passos”,
quando pulsos elétricos são aplicados em uma determinada seqüência nos terminais
deste (DE ALMEIDA SANTOS, Motor de Passo).
Aplicações do motor de passo: motores de passos são encontrados em vários dispositivos
eletrônicos e periféricos de computadores, impressoras e máquinas de comandos
numéricos
 Motor de corrente contínua:
Os motores de corrente contínua, são dispositivos que operam aproveitando as forças de
atração e repulsão geradas por eletroímãs e imãs permanentes. Suas aplicações são:
máquinas de papel, extrusoras, laminadoras presas entre outras.
 Servo motor: São maquinas que trabalham em movimento direcionado pelo grau que
deseja‐se chegar em termos de posição diferente do motor CC que tem sua rotação
contínua, ele trabalha em grau por posição.
Aplicação: Para maioria dos dispositivos que precisam se mover em direção por ângulo
 Emissor e receptor infravermelho:

O emissor emite luz na freqüência infravermelha, sendo captada o espectro de luz pelo
receptor trabalhando na mesma freqüência infravermelha.
 Arduino:
Um Arduino é um pequeno computador que você pode programar para processar
entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes externos conectados a ele. O
Arduino é o que chamamos de plataforma de computação física ou embarcada, ou seja,
um sistema que pode interagir com seu ambiente por meio de hardware e software.
(MCROBERTS, 2011)
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a construção do protótipo didático, inicialmente foram reaproveitados materiais que
não seriam mais utilizados. Na parte estrutural do robô em questão, foram utilizados discos
rígidos retirados de Hdd, rodas reaproveitadas de carros de controle remoto, entre outros
materiais. Para a parte lógica do robô foi utilizada a plataforma arduino, permitindo ser
programada para as aplicações já citadas.
O protótipo desenvolvido foi utilizado inicialmente como um seguidor de linha. Foram
utilizados emissores e receptores infravermelhos que nos possibilitam identificar a trajetória que
está sinalizada como uma linha preta. O emissor emite a luz infravermelha refletindo e sendo
captada pelo receptor. Com essa montagem de emissor + receptor, trabalhamos então com uma
lógica binária: reflete luz (indicando que o sensor está acima da parte branca) ou não (indicando
que o sensor está acima da linha preta). No teste o sensor mostrou ser capaz de transmitir a luz
infravermelha em superfície branca e interromper a luz em superfície de cor preta.
Foram realizados experimentos práticos, tais com acionamento do motor cc, para a
percepção de seu comportamento no sistema via software Proteus.
Na Figura 2, é apresentado o circuito de acionamento do servo motor com o uso da
plataforma arduino. Foi utilizado o ângulo 90˚ para a realização das simulações. De acordo com o
sinal PWM ocorre uma mudança desse ângulo com o giro do motor.

Figura 2 – Circuito de acionamento do servo motor.

Figura 2.1, mostra o estudo do sinal PWM para ativação do servo
motor.
Na Figura 3, Feito a simulação do motor de passo utilizando o software Proteus, aplicando
a ponte H, para a inversão do motor.

Figura 3 – Simulação motor de passo.

Foram feitos várias simulações para a verificação e análise do funcionamento e
comportamento dos motores. Tais simulações que foram essenciais para a realização dos
movimentos do protótipo desenvolvido.

Arduino

Sensor infravermelho receptor
Motor de corrente contínua
Figura 4 ‐ Protótipo do robô didático

Sensor infravermelho emissor

Figura 5 – Robô seguidor de linha

CONCLUSÃO
Nota‐se de acordo com os resultados obtidos que o trabalho proposto possui viabilidade,
e que o protótipo é interessante para as diversas aplicações. O mesmo conseguiu acompanhar a
linha em um curto espaço de tempo, o que demonstra oferecer confiabilidade, exatidão e
capacidade de rejeitar perturbações. Percebe‐se ainda a importância da comparação e
implementação de simulações e práticas para análises dos mais diversos processos na área de
controle.
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RESUMO
Neste trabalho, é apresentada uma técnica para
melhorar o casamento de impedância da frequência de
ressonância da antena tipo patch retangular, a técnica é
baseada na inserir de duas reentrâncias na forma
simétrica e assimétrica, onde temos um estudo
comparativo das mesmas. Para validar a técnica

proposta,
foram
fabricadas
e
caracterizadas
experimentalmente as antenas. Os resultados
numéricos e experimentais são apresentados,
observando‐se uma boa concordância. Os resultados
obtidos são promissores e indicam o potencial da
técnica para aplicações em antenas.

PALAVRAS‐CHAVE: Antena Microfita, patch retangular, casamento de impedância, insets de reentrância.

DESIGN OF A PATCH ANTENNA TYPE CIRCULAR IN MICROSTRIP
ABSTRACT
In this Project, a technique is showed to improve the
impedance matching of the resonant frequency
rectangular patch antenna type. This technique consists
in put two recessions, a symmetric one and a non‐
symmetric one, to compare the both of them. To
validate the proposed technique, were made the

antennas that were experimentally characterized. The
numerical and experimental results are presented,
showing a great agreement. The final results are
promising and indicate the potential for technical
applications in antennas.

KEY‐WORDS: Microstrip Antenna, rectangular patch, impedance matching, insets recession.

PROJETO DE UMA ANTENA TIPO PATCH CIRCULAR EM MICROFITA
INTRODUÇÃO
O atual estágio das telecomunicações exige a implementação de dispositivos leves, de
pequenas dimensões e com baixo custo no processo de construção, (Lin, 2010), (Constantine,
2005), (Dey, 1996), (Qing, 2011). Dispositivos com estas características favorecem a sua utilização
em diversas aplicações em sistemas de comunicações móveis e via satélite. Neste contexto, estão
inseridas as antenas de microfita.
Nas comunicações móveis, as antenas de microfita estão presentes em diversas
aplicações práticas em equipamentos portáteis, tais como o pager, o GPS etc, que, naturalmente,
necessitam ser leves, pequenos e compactos. Antenas pequenas e simples são adequadas
também para a utilização em estações radio base de sistemas móveis celulares, visto que, com
estruturas planares, a torre da estação suportará um menor peso, diminuindo suas dimensões,
tornando a sua construção mais simples e com menor custo. Além disso, em sistemas celulares,
as estações necessitam de antenas com diagramas de radiação setoriais, visando o aumento da
utilização dos canais. Estas características podem ser obtidas a partir da construção de arranjos
de antenas de microfita.
Navios e aeronaves também necessitam de antenas pequenas e leves e, em alguns casos,
de estruturas conformes que permitam a montagem da antena diretamente no corpo do veículo
sem que este tenha sua aerodinâmica afetada.
Nas comunicações via satélite, uma estrutura plana pode ser concebida a partir de um
arranjo de antenas de microfita para a recepção de sinais provenientes de um satélite de
comunicação. As antenas parabólicas são muito utilizadas para a recepção de sinais via satélite,
mas a sua substituição por antenas pequenas e planas é vantajosa, principalmente para o uso
doméstico. Uma antena parabólica comum necessita de uma grande área para ser instalada,
enquanto que uma antena plana e pequena pode ser instalada diretamente em um dos muros da
casa ou edifício, ou até mesmo dentro da edificação, dependendo da intensidade do campo no
ambiente de recepção.
Neste trabalho, é apresentada uma técnica para melhorar o casamento de impedância da
frequência de ressonância da antena tipo patch retangular, a técnica consiste em inserir
reentrâncias na forma simétrica e assimétrica. Para validar a técnica proposta, resultados
numéricos e experimentais são apresentados, observando‐se uma boa concordância.

ANTENA TIPO PATCH CIRCULAR EM MICROFITA
A antena tipo patch circular em microfita é basicamente constituída por um recorte
metálico, patch raio a, impresso sobre um substrato dielétrico de espessura h e constante
dielétrica , limitado por um plano condutor, Fig. 1. A plaqueta de microfita é projetada de modo
que seu diagrama seja máximo normal a ela (radiador broadside). Isto é alcançado com uma
escolha adequada de excitação sobre a plaqueta. Entre outras possibilidades de alimentação,
uma das mais simples é a alimentação por uma linha de microfita, que consiste em uma fita

condutora de largura W0, casada com o patch através de dois detalhes, insets, de comprimento
y0. A potência de entrada depende da posição do ponto de alimentação ao longo da
circunferência. Tomando a referência de alimentação em Φ = 0°, a resistência de entrada do
modo dominante pode ser escrita, a uma distância radial qualquer ρ’ =
do centro do patch.
Os modos suportados pela antena de plaqueta circular podem ser determinados tratando
o patch, o plano de terra e o material entre eles como uma cavidade circular. Para o patch
circular há somente um grau de liberdade a controlar (raio do patch), uma alteração do raio não
muda a ordem dos modos, mas altera o valor absoluto da frequência de ressonância de cada um.
Esse tipo de antena serve de base para diversas outras configurações, sendo a análise e
compreensão dos seus princípios de projeto essenciais para o aproveitamento do seu potencial.
O método de análise usado é de onda completa (MoM). Esse método provê boa
percepção física, pode tratar elementos isolados, conjuntos finitos e infinitos, elementos
empilhados, elementos de formas arbitrárias e acoplamento.

Figura 1 – Geometria da antena tipo patch circular em microfita.
O projeto de antenas tipo patch circular em microfita é bem estabelecido e as suas
equações são dadas por (Silva, 2005):

Equação (1)

Equação (2)

Equação (3)

Equação (4)
y0 
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Equação (5)

Equação (6)
A frequência de ressonância da Eq. (5) não leva em conta os efeitos de borda. O
franjamento do campo faz com que o patch pareça eletricamente maior, o que pode ser
acomodado com a introdução de um fator de correção por meio de um raio efetivo . A
geometria da antena tipo patch circular em microfita, incluindo os insets de ajuste é apresentada
na Fig. 2.

Figura 2 – Geometria da antena tipo patch circular em microfita, incluindo os insets de
ajuste.
RESULTADOS NUMÉRICOS E EXPERIMENTAIS
Para obter o resultado numericamente esperado foram simuladas inúmeras antenas
através do software comercial ANSOFT DESIGNER Fig. 3 – 6, analisando o comportamento da
variação dos insets com simetria e também sem simetria, com isto levantamos os melhores
resultados de acordo com o tamanho do inset e a maneira a qual ocorreu a reentrância e
fabricamos duas antenas tipo patch circular em microfita, Fig. 7, uma com os insets simétricos e
outra assimétricos, utilizando um substrato de fibra de vidro, FR‐4, de espessura h = 1,5 mm, a =
18mm, W0=2mm, y01 = y02 = 12mm (antena simétrica) e y01 =14mm, y02 = 10mm (antena
assimétrica), e constante dielétrica εr = 4,4.

Figura 3 – Insets simétricos.

Figura 4 – Insets assimétricos com y01 = 10mm.

Figura 5 – Insets assimétricos com y01 = 12mm.

Figura 6 – Insets assimétricos com y01 = 14mm.

Figura 7 – Antenas tipo patch circular em microfita fabricadas.
A caracterização experimental das antenas foi realizada no Laboratório do Grupo de
Telecomunicações e Eletromagnetismo Aplicado, GTEMA, IFPB, tendo sido utilizado um
analisador de redes vetorial Agilent, N5230A, Fig. 8 – 9. Os resultados experimentais foram ainda
comparados com resultados numéricos, obtidos pelo Método dos Momentos usando o programa
comercial ANSOFT DESIGNER. Nas Fig. 10 – 11 são apresentados os resultados obtidos
numericamente e experimentalmente.

Figura 8 – ANT01 – resultado medido, insets simétricos, |S11| (dB) x frequência (GHz).

Figura 9 – ANT02 resultado medido, insets assimétricos, |S11|(dB) x frequência (GHz).

Figura 10 – ANT01 – insets simétricos y01 = y02 = 12mm, |S11| (dB) x frequência (GHz).

Figura 11 – ANT02 – insets assimétricos y01 =14mm e y02 = 10mm,
|S11| (dB) x frequência (GHz).

ANT01
ANT02

TABELA 1 – FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA DAS ANTENAS TIPO PACTH CIRCULAR EM
MICROFITA.
Freq. (GHz) (MoM)
Freq. (GHz) (Med)
Dif. Máx. (%)
2,45
2,395
2,2
2,45
2,395
2,2

A Fig. 12 – 13 mostra os resultados de simulação dos diagramas de radiação 3D das antenas
ANT1 e ANT2, em que o máximo do diagrama ocorre na direção perpendicular ao elemento
irradiante (broadside). Nas mesmas figuras são apresentados os resultados de simulação das
distribuições de corrente nos elementos radiantes para as mesmas antenas.

Figura 12 – Diagrama de corrente e radiação da ANT1.

Figura 13 – Diagrama de corrente e radiação da ANT2.
A diferença dos resultados é calculada em relação ao valor medido, Tab. 1. Analisando os
resultados para as antenas ANT01 – 02, observa‐se uma boa concordância quando comparados
os resultados experimentais e numéricos.

CONCLUSÃO
Com a variação dos insets simétricos e assimétricos pôde‐se melhorar ainda mais o
casamento de impedância e também a perda de retorno. A variação dos insets foi feita pela
análise da distribuição dos campos na antena e como essa distribuição está associada aos modos
de ressonância. Analisamos a forma de reentrância dos insets e concluímos que para a antena
patch circular em microfita a forma assimétrica apresentou o melhor resultado comparado com a
forma simétrica, tanto para simulado quanto medido. As antenas apresentaram boa
concordância comparando os resultados simulados e medidos. Outras investigações possíveis são a
utilização de insets com angulação, afim da obtenção de maiores larguras de banda.
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RESUMO
Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) é um conjunto
de nós sensores organizados em uma rede cooperativa

[1],

com cada nó possuindo capacidade de
processamento, memória, transceptor de RF e baterias.
O sensoriamento de cada nó sensor e a comunicação
entre eles são utilizados para monitorar e atuar sobre os
mais diversos ambientes. O objetivo deste trabalho é
modelar, implementar e simular um protocolo de
comunicação em tempo‐real para uma rede de sensores
sem fio. Neste trabalho, são apresentadas três
abordagens: a modelagem da topologia a ser utilizada
pela RSSF; a implementação da topologia da RSSF

utilizando as plataformas Arduino, como nó sensor, e
Raspberry PI, como nó sink ou gateway; e a simulação
da RSSF utilizando o simulador OPNET [12]. Como
resultado, são apresentadas as simulações no OPNET
para comprovar a escalabilidade da aplicação, bem
como as respostas recebidas pelo nó sink (Raspberry PI)
para comprovar a corretude do protocolo desenvolvido.

PALAVRAS‐CHAVE: Protocolos de Comunicação, Rede de Sensores Sem Fio, Sistemas de Tempo‐Real

MODELLING, IMPLEMENTATION AND SIMULATION OF A REAL‐TIME COMMUNICATION
PROTOCOL FOR A WIRELESS SENSOR NETWORK
ABSTRACT
Wireless Sensor Network (WSN) is a collection
of sensor nodes organized into a cooperative network
[1], and each node with processing power, memory, RF
transceiver and batteries. The sensing of each sensor
node and the communication between them are used to
monitor and act on the most diverse environments. The
objective of this paper is to model, simulate and
implement a real‐time communication protocol to a
Wireless Sensors Network. In this paper, three

approaches are presented: the modeling of the topology
to be used by the WSN; the implementation of the WSN
topology using the Arduino platform, as a sensor node,
and Raspberry PI, as a sink node or gateway; and the
simulation of the WSN using the OPNET simulator [12].
As a result, this work presents the OPNET simulations to
demonstrate the scalability of the application, as well as
the responses received by the sink node (Raspberry PI)
to prove the correctness of the protocol.

KEY‐WORDS: Communication Protocols, Wireless Sensor Network, Real Time Systems

MODELAGEM, IMPLEMENTAÇÃO E SIMULAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO EM
TEMPO‐REAL PARA UMA REDE DE SENSORES SEM FIO
INTRODUÇÃO
As RSSFs vêm revolucionando a obtenção e processamento de informações em todas as
áreas da sociedade. Entretanto, devido a sua natureza e a suas aplicações, corrigir erros ou trocar
baterias depois da instalação da rede de sensores costuma ser proibitivo. Assim, são requeridos
algoritmos de roteamento e/ou de comunicação, técnicas para auto‐organização dos dispositivos
e protocolos eficientes para garantir um menor uso de energia da rede de sensores, ampliando
assim a sua vida útil. Além da redução do consumo de energia da rede, essas técnicas e
algoritmos possibilitam o suporte à latência, bem como atribuir precisão, tolerância a falhas,
escalabilidade e disposição dos sensores através da rede.
Devido as suas características, as RSSFs estão sendo utilizadas em diversas áreas da
sociedade. Entre elas: medicina, militar, segurança, energia, monitoramento ambiental, alerta de
catástrofes, entre outras. Segundo os autores em [2], as RSSFs estão sendo muito importantes
em aplicações de comunicação sem fio industriais, tais como controle de processos, manufaturas,
entre outras, que requerem sistemas de alto desempenho. Muitas dessas áreas requerem
aplicações confiáveis e com restrição de tempo. Uma aplicação com restrição de tempo em sua
resposta pode ser entendida como uma aplicação de tempo‐real, a qual deve responder a um
estímulo de entrada em um tempo finito e especificado. Em [2], os autores concluem que em
aplicações industriais, a troca de dados deve ser rápida, confiável e determinística, com latência
da ordem de centenas de microssegundos utilizando‐se uma rede de sensores de baixa potência.
Neste trabalho, modelamos uma RSSF não hierárquica através de sua representação em
uma topologia radial. Em [2], os autores optaram por utilizar uma rede de sensores hierárquica
com topologia em árvore, cuja comunicação em tempo‐real se baseia em TDMA (Time Division
Multiple Access). Em [3], os autores propõem um protocolo de serviço de tempo‐real e confiável
para uma RSSF não hieráquica com o conceito de topologia de trilhas paralelas geográficas. Os
autores em [4] descrevem um protocolo de roteamento distribuído que possibilita selecionar o
próximo nó sensor de uma rede não hierárquica (no caminho entre o nó fonte e o nó sink) com
base em uma abordagem modular juntamente com uma política de re‐roteamento para
situações especiais. O protocolo de roteamento apresentado em [4] visa atender restrições de
tempo na comunicação da RSSF. No trabalho apresentado em [5], os autores descrevem um
algoritmo de escalonamento de mensagens para uma RSSF com topologia estrela. Esse algoritmo
permite selecionar a próxima mensagem a ser enviada baseada em seu tamanho para atender às
restrições de tempo na comunicação.
Na topologia radial adotada neste trabalho, os nós sensores estão organizados por setores
(raios), o que facilita a utilização de um protocolo de comunicação com restrição de tempo.
Nesse protocolo, deve haver uma comunicação em que “grupos de sensores” devem enviar seus
pacotes de mensagens em determinados slots (porções) de tempo. Isso é um dos fatores que
caracteriza uma comunicação em tempo‐real. Ou seja, garantir que um pacote de mensagens de
um sensor ou de um grupo de sensores chegue ao nó sink em um tempo determinado. Neste

trabalho, foi utilizada a técnica TDMA para prover restrição de tempo na comunicação da rede de
sensores.
Para uma melhor validação do protocolo proposto neste trabalho, foi implementada uma
RSSF (com topologia radial) utilizando kits arduino UNO, como nós sensores, e arquitetura
Raspberry PI, como nó sink ou gateway. A escolha do kit Arduino baseou‐se em sua característica
de ser uma plataforma aberta, além de ser programado em uma linguagem baseada na
linguagem C. A arquitetura Raspberry PI foi escolhida devido a algumas características
importantes, tais como: seu poder de processamento; facilidade de programação, por já possuir
os compiladores C e Python; por possuir sistema operacional embarcado; e ter preço reduzido. A
programação dos nós sensores é baseada na linguagem C. Entre outros motivos, por ser a
linguagem base para o Arduino, além de ser uma linguagem bastante conhecida e utilizada. Já o
nó sink (Raspberry PI) foi programado em linguagem Python. Entre outros motivos, por já ser a
linguagem nativa que acompanha o pacote de instalação do Raspbian, sistema operacional do
Raspberry PI. A comunicação utilizada pela RSSF é baseada no protocolo ZigBee, que atende ao
padrão IEEE 802.15.4. Conforme apresentado pelos autores em [6], [7], muitas aplicações
industriais requerem baixa taxa de transferência, baixa potência e pontualidade (restrição de
tempo). Assim, o padrão de comunicação IEEE 802.15.4 é um dos melhores candidatos para RSSF
industriais, segundo os autores em [8], [9].
Este trabalho está dividido em algumas seções. Na seção Materiais e Métodos, são
apresentados os materiais utilizados nesse trabalho, bem como a metodologia empregada para
obtenção dos resultados. Em Resultados e Discussão, são mostrados os dados obtidos na
validação do sistema, bem como os dados da simulação utilizando o simulador OPNET 14.5 [12].
Por fim, e encerrando o trabalho, a conclusão e as referências são apresentadas.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para implementação prática, foi construída uma rede de sensores sem fio com um
Raspberry PI, representando o nó Sink ou gateway, e 5 kits Arduino UNO, representando os nós
sensores. Para comunicação, foi utilizado um rádio transceiver XBEE S2 (protocolo Zigbee) em
cada nó sensor e no nó sink [10]. Os rádios foram configurados para comunicarem em broadcast,
ou seja, permitindo a comunicação de um rádio para todos os seus vizinhos. Essa pequena rede
foi disposta em uma topologia radial, como apresentada na Figura 1.
A implementação do protocolo de comunicação teve como base a modelagem de uma
RSSF com topologia radial, com grupo de sensores dispostos como se tivessem em um mesmo
raio de uma circunferência. Assim, a comunicação entre os nós sensores acontece na direção do
raio mais externo para o raio mais interno, até as mensagens alcançarem o nó sink, que fica no
centro da circunferência ou no raio mais interno. Ou seja, um nó sensor de um raio ou camada
mais externa envia seu pacote de dados para um nó sensor de uma camada mais interna, e assim
sucessivamente, até que esse pacote chegue ao nó sink. Uma boa analogia seria considerar uma
propagação de ondas em sentido inverso, de fora para dentro.

Figura 1 – Topologia da RSSF representada pelos kits Arduino e o Rasberry PI.
Em nossa rede de sensores, apresentada na Figura 1, dispomos 3 nós sensores (kit
Arduino UNO) no raio mais externo, 2 nós (kit Arduino UNO) no raio intermediário, e mais
internamente o nó sink, representado pelo Raspberry PI.
O protocolo de comunicação foi implementado considerando o nó sink como o
coordenador de toda a comunicação da rede. Assim, ele envia em broadcast, a cada intervalo de
5 segundos, um pacote de controle para toda a rede. Cada intervalo de 5 segundos representa
um slot de tempo para aplicação, e um conjunto de K (onde K é o número de raios) slots de
tempo representa um frame de tempo para a aplicação. Então, o nó Sink envia uma palavra de
controle, representando o início do slot de tempo 0 para os nós do raio mais externo. Ao
receberem essa palavra de controle, os nós do raio mais externo enviam seus pacotes de dados
para os nós do raio mais interno. Os nós do raio mais interno recebem esses dados e ficam
aguardando o próximo slot de tempo. Esse procedimento acontecerá sucessivamente até que as
mensagens de todos os nós sensores cheguem ao nó sink.
Na Figura 2, é apresentada uma topologia de RSSF não hierárquica com forma radial.
Observa‐se que o sentido de propagação de mensagens é do raio mais externo para o raio mais
interno, e que os nós sensores estão alocados em raios concêntricos.

Figura 2 – Topologia de RSSF não hierárquica com forma radial.
Na Figura 3, é apresentada a estrutura de um frame com seus respectivos slots de tempo.
Vale ressaltar que o nó sink é responsável pela transmissão do pacote de controle de
sincronização. Ou seja, do pacote de controle de tempo do frame com seus respectivos slots de
tempo.

Figura 3 – Estrutura de frames com seus respectivos slots de tempo.
Na Figura 4, apresenta‐se a comunicação de pacotes entre os nós que estão em raios
diferentes. A ideia é a comunicação pela propagação de pacotes dos nós de um raio mais externo
para nós de um raio mais interno, até chegar ao nó sink. Ou seja, uma comunicação por
propagação de ondas no sentido inverso. Na Figura 4, observa‐se apenas uma retransmissão de
pacotes se o buffer do nó destino já estiver cheio. Ou seja, a cada raio os pacotes são agregados e
transmitidos para os nós do raio mais interno. Se o buffer do nó destino já estiver cheio, o pacote
recebido é apenas retransmitido.

Figura 4 – Comunicação de pacotes entre os nós que estão em raios diferentes.
Na Figura 5, é mostrado um cálculo para o tamanho do buffer baseado no número de
raios existentes na topologia. Esse cálculo permite determinar o tamanho do buffer dos nós
sensores, a fim de que não haja tantas retransmissões e todos os pacotes consigam chegar no nó
sink sempre no mesmo frame de tempo, o que garantiria o atendimento do deadline da aplicação
de tempo‐real.

Figura 5 – Cálculo para o tamanho do buffer baseado no número de raios existentes na
topologia.
Na Figura 6, apresentam‐se os deadlines para cada pacote de dados. Os deadlines são
utilizados para seleção de qual pacote deve ser transmitido primeiro. Ou seja, o deadline define a

prioridade de envio do pacote. O pacote de dados com menor deadline deve ser transmitido
prioritariamente. Como a comunicação é em tempo‐real, todos os deadlines devem ser
atendidos.

Figura 6 – Deadline para cada pacote de dados.
Na Figura 7, é apresentada a topologia da RSSF na forma radial. A comunicação deve
acontecer do nó de raio externo para um nó de raio interno. Assim, o nó sink envia em modo
broadcast um pacote de controle para toda a rede. Esse pacote contém uma mensagem de início
de frame e de identificador de raio corrente. Ao receber esse pacote, os nós do último raio
transmitem seus pacotes, dentro de seu slot de tempo, para os nós de raio mais interno. E esse
procedimento acontece de raio em raio até que as mensagens cheguem ao nó sink. Em caso de
nó com buffer cheio, as mensagens devem ser somente retransmitidas.

Figura 7 – Topologia da Rede de Sensores Sem Fio na forma radial.
Na próxima seção, são apresentados os resultados das validações e simulações do
protocolo, bem como uma discussão dos dados apresentados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para validação do protocolo de comunicação, foram realizadas consultas na RSSF pelo
Raspberry PI. As mensagens recebidas pela serial do Raspberry através de uma aplicação em
Python foram convertidas para um arquivo .txt, apresentado na Figura 8. O protocolo iniciou uma
consulta (enviou uma palavra de controle) para os sensores do raio mais externo, incluindo em
um campo da mensagem o identificador desse raio. Essa consulta indica também início do frame
e do slot de tempo do raio mais externo. Uma segunda consulta (indicando o segundo slot de
tempo) foi enviada para os nós do raio ou camada intermediária. Na Figura 8, observa‐se a
recepção das mensagens pelo nó sink, no nosso caso o Raspberry PI. Nota‐se que as mensagens
dos nós mais externos 1, 2 e 3, chegaram com o mesmo timestamp. Ou seja, no mesmo slot de
tempo dos sensores desse raio. Assim também foi observado com as mensagens dos nós
sensores da camada intermediária, que chegaram com o timestamp 2. Ou seja, no slot de tempo
referente ao raio intermediário. Com esse teste observou‐se a corretude na execução do
protocolo de comunicação, bem como ao atendimento da restrição de tempo na entrega de
mensagens ao nó sink. Não foram observados erros ou falhas na recepção de mensagens dos nós
sensores pelo nó sink. Isso se deve a alguns motivos: ao tamanho reduzido da rede, com apenas 5
nós sensores; as condições do ambiente, sem ruídos ou interferência de RF; a visada e distância
entre os rádios; e um pequeno atraso entre a transmissões dos nós sensores que estão no
mesmo raio.

Figura 8 – Arquivo .txt da recepção de mensagens pelo Raspberry PI.

Para validar a escalabilidade do protocolo de comunicação em tempo‐real, foi realizada
uma simulação no simulador OPNET modeler 14.5, considerado um bom simulador para rede de
sensores sem fio [11]. Foi criado um cenário tipo campus de 10km x 10km com 15 nós sensores e
um nó sink. Cada nó sensor é constituído de um módulo processador (CPU, memória e IO) e um
transceiver. O protocolo foi programado no OPNET em linguagem C incluindo as Kernels
Procedures, funções para comunicação e gerenciamento de dados no OPNET, nos nós sensores e
no nó sink. Na Figura 9, apresenta‐se a configuração da RSSF no OPNET modeler 14.5.

Figura 9 ‐ Topologia da RSSF simulada no OPNET modeler 14.5.
Na Figura 10, apresentamos os sinais no transceiver do nó sink. Na Figura superior,
observam‐se as consultas realizadas pelo nó sink a cada 10 segundos, representado pelo sinal no
transmissor do rádio desse nó. Nesse caso, o slot de tempo tem um intervalo de 10 segundos. Ou
seja, a cada 10 segundos o nó sink consulta os sensores de cada camada/raio. Os quais tem que
responder, em seu slot de tempo. Na Figura inferior, representando o receptor do rádio do nó
sink, observa‐se um número maior de pacotes recebidos em cada slot de tempo. Esse resultado
deve‐se a quantidade de mensagens enviadas pelos nós sensores de cada camada\raio. Pela
simulação, foi observada uma média de 3 a 4 pacotes recebidos a cada slot de tempo. Foi
observada uma perda de pacotes em cada slot de tempo, que se deve à transmissão simultânea
de mensagens pelos rádios dos nós sensores que estão utilizando o mesmo canal de
comunicação. Essa simulação atendeu a necessidade de se provar que o protocolo de
comunicação apresenta corretude também em RSSFs maiores, suportando assim a escalabildade.

Figura 10 – Resultado da simulação de uma RSSF com 15 nós sensores no OPNET 14.5

CONCLUSÃO
A implementação de um protocolo de comunicação para uma RSSF não é uma tarefa
trivial, visto a necessidade de contornar problemas relevantes, tais como interferência no meio
de transmissão, área de cobertura, falta de linha de visada, entre outros problemas. Assim, foram
verificados ou evitados todos esses problemas para que o protocolo funcionasse a contento, e
que também conseguisse apresentar as características de tempo‐real na comunicação, requisito
importante para uma RSSF de tempo‐real.
Os resultados obtidos pela validação do protótipo apresentado neste trabalho foram
animadores, com características, que se melhoradas, podem possibilitar sua utilização em
aplicações críticas no tempo. Outra vantagem desse protótipo é a utilização de uma arquitetura
aberta e de baixo custo, como a arquitetura Arduino. A utilização de uma arquitetura Raspberry,
como o nó sink, possibilita que esse sistema execute tarefas que exijam maior poder de
processamento, como, por exemplo, processamento de imagens. Vale ressaltar que para
aplicações mais complexas, como processamento de imagem, os nós sensores devem ter maior
poder de processamento e mais memória, que não é o caso do kit Arduino UNO utilizado neste
trabalho.
Quanto à validação do protótipo, os resultados mostraram uma corretude na recepção
das mensagens e um tempo de resposta esperado para o sistema. Para testar o protocolo de
comunicação para uma rede de sensores maior, ou seja, validar o protocolo quanto à
escalabilidade, foi necessária a utilização do simulador OPNET. O resultado da simulação mostrou
a corretude do protocolo também para redes maiores.
Como trabalho futuro, será desenvolvido um modelo de RSSF com topologia hierárquica,
em que os nós sensores não serão mais agrupados por setores ou raios. Esse modelo foi pensado
para aplicações de Smart Grid, devido ao agrupamento de equipamentos e a restrição de tempo
na comunicação desses. Nesse caso, a RSSF será divida por clusters, com cada cluster possuindo
um líder, chamado de cluster head. Cada cluster terá seu frame de tempo para comunicação,

com cada nó sensor, dentro do cluster, possuindo um slot de tempo desse frame para sua
comunicação.
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RESUMO
A seleção de características é um dos passos
mais custosos computacionalmente e um dos mais
importantes durante o tratamento dos dados, sendo
normalmente necessário algoritmos de otimização. A
otimização por enxame de partículas (PSO) é uma
técnica de inteligência de enxames originalmente
inspirada no comportamento sócio biológico associado
com grupos de pássaros. Neste trabalho, a versão
binária do PSO será utilizada para seleção de

características mais relevantes de um sinal de voz, onde
este será processado para classificação do sinal como
patológico ou não. Os resultados obtidos evidenciam
que a técnica apresentada proporciona uma taxa de
acurácia elevada mesmo utilizando um número de
características reduzido.

PALAVRAS‐CHAVE: Seleção de características, otimização por enxame de partículas, detecção de patologias
laríngeas.

SPEECH SIGNAL FEATURE SELECTION USING PARTICLE SWORM OPTIMIZATION
ABSTRACT
Feature selection is one of the most expensive
computational steps and one of the most important
during the processing of data, usually being necessary
optimization
algorithms.
The
particle
swarm
optimization (PSO) is a swarm intelligence technique
originally inspired by the sociobiological associated with

groups of birds behavior. In this work, the binary version
of PSO is used to select the most relevant features of a
speech signal, where it is processed to classify the signal
as pathological or not. The results show that the
presented technique provides a high level of accuracy
even using a reduced number

KEY‐WORDS: Feature selection, particle swarm optimization, detection of laryngeal pathologies.

SELEÇÃO DE CARACTERÍSTICAS UTILIZANDO OTIMIZAÇÃO POR ENXAME DE PARTÍCULAS
1. INTRODUÇÃO
Durante décadas o comportamento de populações de certas espécies tem sido observado
e servido como base para vários modelos computacionais. O fato de que uma colônia de formigas
se comporta de forma que cada indivíduo interage com outro para que, coletivamente, possam
encontrar o melhor caminho para o alimento, intrigou pesquisadores e os inspirou para o
desenvolvimento de um ramo da inteligência artificial denominado Inteligência de Enxame (SI, do
inglês, Swarm Intelligence). Diversos modelos foram desenvolvidos a partir da observação do
comportamento de peixes, abelhas, pássaros, entre outros, originando os algoritmos bio‐
inspirados. A heurística desse métodos impõe que o comportamento de cada indivíduo do grupo,
comumente chamado de partícula, influencie o comportamento do grupo como um todo
(NEZAMABADI‐POUR et al., 2008, TU et al, 2007).
O PSO (Particle Swarm Optimization) é um algoritmo inspirado no comportamento de
pássaros e peixes, que foi desenvolvido por Kennedy e Eberhart em 1995. A utilização deste
algoritmo tem sido uma prática muito comum em problemas de seleção de características
(UNLER et al., 2010, RAMADAN et al., 2009; TU et al., 2007, WANG et al., 2007).
Neste trabalho, uma variação da forma binária do PSO (BPSO) foi implementada, baseada
no algoritmo proposto por Hossein Nezamabadi‐pour (NEZAMABADI‐POUR et al., 2008), para dar
suporte à seleção de características em um sistema automático para a detecção de patologias
laríngeas que emprega, como atributos, a energia normalizada dos coeficientes de detalhes
obtidos por meio da transformada wavelet discreta em oito níveis de resolução. Para a
classificação e ajuste da função objetivo é empregada a análise discriminante linear.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Otimização por Nuvem de Partículas é uma técnica estocástica de otimização baseada em
população proposta por James Kennedy e Russel Eberhart em 1995 (KENNEDY e EBERHART,
1995), inspirada no comportamento social da revoada de pássaros e de cardume de peixes.
Otimização por nuvem de partículas tem muitas características em comum com técnicas
evolucionárias como algoritmos genéticos. O sistema é inicializado com uma população de
soluções aleatórias e procura por um resultado ótimo melhorando gerações. Entretanto,
diferentemente de algoritmos genéticos, otimização por nuvem de partículas não tem
operadores de evolução como crossover e mutação, as soluções potenciais, chamadas de
partículas, voam através do espaço do problema seguindo as então melhores partículas (que
possuem os melhores valores no momento). Comparado com algoritmos genéticos, a otimização
por nuvem de patículas tem vantagens como ser fácil de implementação e existirem poucos
parâmetros para serem ajustados. Por isso, vem sendo aplicada com sucesso em muitas áreas
como otimização de funções, treinamento de redes neurais artificiais e controle de sistemas de
lógica Fuzzy (SERAPIÃO, 2009).

O algoritmo da otimização por nuvem de partículas tem como base o comportamento
social de aves, sendo a busca por alimento ou pelo ninho e a interação entre os pássaros ao
longo do vôo modelados como um mecanismo de otimização. Os pássaros ou partículas fazem
uso de suas experiências e da experiência do próprio bando para encontrarem o alimento.
Fazendo uma relação do vôo dos pássaros com o algoritmo tem‐se que a área sobrevoada
equivale ao espaço de busca e encontrar o local com comida ou o ninho corresponde a encontrar
a solução ótima. A população é denominada nuvem. Uma nuvem é uma quantidade de partículas
que se movem em um espaço n‐dimensional, dentro de um subespaço de busca. Há um conceito
de vizinhança para cada partícula, que consiste no conjunto de todas as partículas vizinhas.
Cada partícula, em uma dada iteração, tem uma velocidade e uma posição no espaço. A
partícula possui também uma pequena memória que armazena sua melhor posição até então
atingida (melhor local), e a melhor posição já alcançada pelos conhecidos da partícula (melhor
vizinhança), ou seja, o melhor de todas as partículas pertencentes à vizinhança.
Na inicialização do algoritmo de otimização por nuvem de partículas, a nuvem é iniciada
aleatoriamente. A população de soluções candidatas, ou seja, cada partícula é inicializada com
uma posição e uma velocidade aleatórias.
A maior parte dos algoritmos de otimização por nuvem de partículas empregam dois
princípios sócio‐métricos, que representam dois tipos de informação importante no processo de
decisão. O primeiro princípio (gB) conecta conceitualmente todos os membros de uma população
entre si. Como consequência, o comportamento de cada partícula é influenciado pelo
comportamento de todas as outras partículas. A segunda métrica (pB) cria uma vizinhança para
cada indivíduo composta por ele próprio e seus vizinhos mais próximos. Ambas as métricas são
medidas por uma função de avaliação (f(p)), também chamada função objetivo ou de aptidão
(fitness), que corresponde à optimalidade da solução do problema.
Uma partícula pi irá se mover em uma determinada direção que é função da posição atual
da partícula xi(t), de uma velocidade vi(t+1), da posição da partícula que levou ao seu melhor
desempenho até o momento (pB), e do melhor desempenho global do sistema até o momento
(gB). A velocidade da partícula será dada por:

vi (t  1)  vi (t )  1  ( pB  xi (t ))   2  ( g B  xi (t )),

(1)

Em que 1 e 2 são constantes limitadas a um intervalo finito, denominadas como sendo
respectivamente, os componentes cognitivo e social. Uma vez que a velocidade da partícula é
calculada, a posição da partícula i na próxima iteração é estabelecida como uma influência aditiva
da posição antiga e da velocidade calculada, sendo expressa por:

xi (t  1)  xi (t )  vi (t  1).

(2)

Para limitar a velocidade de uma partícula para que o sistema não extrapole o espaço de
busca, são impostos limites (vmax) para seus valores em cada dimensão (n) do espaço de busca:

Se vi > vmax então vi = vmax,
Senão se vi < − vmax então vi = − vmax.
O algoritmo é repetido até que um critério de terminação é atingido ou as mudanças nas
velocidades das partículas estejam perto de zero.
O algoritmo de otimização por nuvem de partículas binário tem como objetivo determinar
o subconjunto de características mais representativo do espaço de características. Cada
partícula no algoritmo representa uma possível solução (subconjunto de características) e é
codificada para imitar um cromossomo do algoritmo genético (RAMADAN et al., 2009; TU et al.,
2007). Neste caso, a função função da velocidade da partícula é usada como uma distribuição de
probabilidade da equação de posição. Ou seja, a posição da partícula em uma dimensão é
gerada aleatoriamente usando essa distribuição. A equação que atualiza a posição da partícula
passa a ser:

Se rand 

1
1  e vi (t 1)

então xi (t  1)  1; senão xi (t  1)  0.

(3)

A codificação inicial da posição de cada partícula é feita aleatoriamente. Cada posição
recebe um código binário P = F1 F2 ... Fn, n = 1, 2, ..., m; em que m é o comprimento do vetor de
características. Cada gene no cromossomo representa a seleção de característica, se o valor do
bit Fi for 1, denota que a característica foi selecionada, caso contrário denota rejeição. A
otimização por nuvem de partículas binária realiza uma busca no espaço de 2m para determinar o
subconjunto de características ótimo, ou seja, que fornece a maior separação entre as classes.
Sendo assim, para cada partícula a efetividade da seleção de características é medida pela
acurácia máxima obtida através da função objetivo. Tu et al. (2007) emprega como função
objetivo a taxa de correta classificação, obtida com as características selecionadas, através das
Máquinas de Vetor de Suporte.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Primeiramente, a utilização de uma adaptação do algoritmo de otimização por nuvem de
partículas em sua forma tradicional para uma forma binária se fez útil em nossa aplicação, de
forma que as posições de cada partícula são valores binários, zeros ou uns. Cada sinal de voz
analisado é caracterizado por um vetor S = E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8, contendo oito valores de
energia normalizada, uma para cada nível de resolução considerado. Sendo assim, a posição das
partículas é representada por um vetor binário de dimensão oito. Se o valor do bit na i‐ésima
posição for 1, a característica correspondente é selecionada. Desta forma, quando a população
convergir para uma determinada palavra binária, na verdade, estará selecionando quais

características são mais relevantes. Para que o código pudesse processar e selecionar
características de sinais de voz, o comprimento da palavra binária de cada partícula deverá ser
igual ao número de características do sinal.
A análise discriminante linear é empregada como avaliador, para fornecer a acurácia
obtida com as características selecionadas, a qual é usada como função objetivo. Um função de
validação cruzada foi utilizada para treinar e testar um certo conjunto de sinais de voz, baseados
em cada valor de posição das partículas. Basicamente, se o algoritmo gerar uma palavra binária
‘10110101’ para uma determinada partícula p, apenas as características referentes as posições
dos uns (1, 3, 4, 6 e 8) serão utilizadas para realizar o cálculo da validação.
Na validação cruzada, foi utilizado o método k‐fold, que consiste na subdivisão do
conjunto total de dados em k subconjuntos mutuamente exclusivos. Um dos subconjuntos é
escolhido para teste e os demais k‐1 subconjuntos são utilizados para estimação de parâmetros e
treinamento do modelo que irá realizar a classificação dos sinais de voz. O banco de dados
utilizado contém amostras de sinais de voz patológicos e saudáveis, já diagnosticados, que são
utilizados para treinar e testar a acurácia do classificador de validação cruzada.
4. RESULTADOS
Todos os testes feitos neste trabalho foram realizados com um banco de dados gravado
pelo Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MMEEI) Voice and Speech Lab. Foram selecionados 167
sinais de voz, sendo 53 saudáveis e 114 patológicas, com cada sinal de voz tendo um número de
oito características. Analisando os resultados, verifica‐se que, de fato, as partículas tendem a
convergir a um resultado comum, ou equivalente. A medida que o código vai sendo executado, o
PSO encontra conjuntos de características mais relevantes, que apresentam uma função objetivo
(fitness) de valor mais elevado, o que norteia a população inteira para resultados semelhantes.
Na Tabela 1 é apresentado uma simulação de um PSO com dez partículas e dez gerações de
populações. Respectivamente, os gráficos do fitness médio e melhor valor do fitness da
população são apresentados na Figuras 1 e 2.
É importante frisar que, devido a aleatoriedade do método de validação cruzada k‐fold,
quando o mesmo conjunto de características é submetido mais de uma vez à validação, não
necessariamente o resultado de acurácia do método será igual para todos. Por este motivo, uma
pequena variação do valor do fitness de partículas que estão na mesma posição é observada na
Tabela 1.
Os resultados apresentados na Tabela 1 e nas Figuras 1 e 2 são para valores de partículas
e gerações mínimos que nos levam a resultados de combinação e seleção de características
satisfatórios. Em uma simulação com duas partículas e dez gerações, por exemplo, o PSO não
conseguiu convergir para uma posição em que o número de características fosse reduzido,
resultando em numa solução ótima 11111111 com uma acurácia em torno de 96%.
Já para valores de partículas maiores que dez, vemos que os resultados tentem a não se
modificar de forma relevante, pois a população estabiliza rapidamente. Na Tabela 2 uma

simulação com vinte partículas e duas gerações é apresentada. A partir dela, pode‐se constatar
que os números de partículas e gerações podem ser compensados, afim de que seja mantida
uma redução do número de características a uma acurácia aceitável.
Tabela 1 – Características selecionadas e valores de fitness de cada partícula para uma simulação
com dez partículas e dez gerações
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Melhor posição de cada partícula
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fitness
97.6103
97.0588
97.0588
97.0588
97.0588
97.0221
97.0221
97.0588
97.0588
97.6471

Tabela 2 – Características selecionadas e valores de fitness de cada partícula para uma simulação
com vinte partículas e duas gerações
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Melhor posição de cada partícula
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

Fitness
97.0588
97.0221
97.0588
97.6103
97.6103
97.0221
97.5735
97.6471
97.0588
97.0221
97.0221
97.6103
97.0588
97.0588
97.0588
97.0588
97.6103
97.5368
97.5735
97.0221

Figura 1 – Evolução do valor médio do fitness por iteração para uma simulação com dez
partículas e dez gerações

Figura 2 – Melhor valor de fitness por iteração para uma simulação com dez partículas e
dez gerações
5. CONCLUSÕES
A seleção de características baseada de PSO pode ser uma ferramenta útil em problemas
que demandam alta carga de processamento, onde este pode ser utilizado para aliviar a carga de
dados a serem processados sem pôr em risco a eficiência e confiabilidade do sistema. Para a
detecção de sinais de voz patológicos, o método se mostrou eficiente, conseguindo reduzir o
número de características de um sinal de voz a ser processado, mantendo uma taxa de acurácia
média de 96%.
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RESUMO
Uma aplicação para a dual‐band metamaterial‐
inspired wire antenna (MIWA) é apresentada. A MIWA foi
projetada para ser aplicada em padrões de rede wireless
como Wi‐Fi 802.11n que opera nas faixas de 2.45 e 5.5
GHz. Foi feita a comparação dos sinais de duas antenas,
uma antena monopolo e a antena MIWA ambas
conectadas a um roteador wireless que transmite a banda
inferior do Wi‐Fi. Essas antenas foram posicionadas no
laboratório de Montagem e manutenção de Computadores
para transmissão dos sinais a serem medidos. Para

recepção desse sinal foi utilizado um notebook com um
software específico para medição de sinais de rede
wireless, esse notebook foi posto em uma sala acima do
laboratório de montagem de computadores. Os resultados
das duas antenas são mostrados em um gráfico onde são
apresentados os níveis do sinal em dBm. Com análise dos
sinais é possível verificar que na região onde o sinal da
antena monopolo é mínimo o sinal da antena MIWA se
sobressai assim reforçando a quase isotropia da mesma.

PALAVRAS‐CHAVE: Dipolo dobrado, antena inspirada em metamaterial, aplicação Wi‐Fi, antenas de fio.

AN APPLICATION FOR THE DUAL‐BAND METAMATERIAL‐INSPIRED WIRE ANTENNA
ABSTRACT
An application for the dual‐band metamaterial‐
inspired antenna wire (MIWA) is presented. The MIWA
was projected to be applied in wireless network
standards such as Wi‐Fi 802.11n that operates in 5.5 and
2.45 GHz bands. Comparison of signals from two
antennas was taken, a monopole antenna and the
antenna MIWA both connected to a wireless router that
transmits the lower band of Wi‐Fi. These antennas were
positioned in the Mounting laboratory and maintenance
of Computers for transmission of signals to be
measured. For reception of that signal a notebook with

a specific software for the measurement of signals of
wireless network was used, this notebook was put in a
room above the mounting computer laboratory. The
results of the two antennas are shown in a graphics
which lists the signal levels in dBm. With analysis of the
signs you can see that in the region where the sign of
the monopole antenna is minimal the signal of MIWA
antenna sticks out thus reinforcing the isotropy almost
the same.

KEY‐WORDS: Folded dipole, metamaterial‐inspired antennas, metamaterials, Wi‐Fi applications, wire antennas.

UMA APLICAÇÃO PARA A DUAL‐BAND METAMATERIAL‐INSPIRED WIRE ANTENNA
I ‐ INTRODUÇÃO
Dispositivos inspirados em metamateriais (MTM) podem ser classificados como todos
aqueles obtidos através da aplicação dos conceitos metamateriais [Hassan and George, 2011] e
consistem na verdade de dispositivos regulares carregados com algumas inclusões ou exclusões
metálicas [Bilotti and Vegni, 2008], [Peng Jin et al., 2012], [Bilotti and Vegni, 2009] e [Yuandan et
al., 2010], mas o comportamento eletromagnético é semelhante aos dos dispositivos da teoria
clássica. Embora não haja uma grande quantidade de células metamateriais envolvidas no
desenvolvimento de dispositivos dessa natureza, o que resulta em respostas e efeitos diferentes
dos MTM, os seus elementos possuem células e modificações de células metamaterias, o que
leva à terminologia Inspirada em Metamaterial [Peng Jin et al., 2012]. Com a variação de antenas
metamateriais obtem‐se as antenas inspiradas em metamateriais, que são dispositivos
concebidos com base na tecnologia dos MTM mais que apresentam respostas e efeitos de
antenas convencionais.
II ‐ METAMATERIAL‐INSPIRED WIRE ANTENNA
A antena de fio banda dupla inspirada em metamaterial (metamaterial‐inspired wire
antenna – MIWA) foi desenvolvida para aplicação em sistemas wireless especificamente no Wi‐Fi,
nas bandas de 2,45 e 5,5 GHz [E. S. Pires et al., 2013]. Ela foi obtida a partir da modificação de
uma célula unitária baseada em MTM (ZORW) [E. S. Pires et al., 2009]. Em consequência à
modificação realizada na célula unitária uma nova frequência de ressonância é gerada, cobrindo
a banda superior do Wi‐Fi de 5,5 GHz, em adição a frequência de ressonância gerada pelo modo
de ordem zero em 2,45 GHz (banda inferior do Wi‐Fi). A antena MIWA tem dois fios, o primeiro
fio tem 13 mm (que é aproximadamente um quarto do comprimento de onda de 5,5 GHz) e o
segundo fio tem 34 mm de comprimento (que é em torno de um quarto do comprimento de
onda de 2,45 GHz). Na menor frequência de operação (2,412 GHz na banda inferior do Wi‐Fi) o
tamanho da antena é 0,192, como mostrado na Figura 1

Figura 1 ‐ Geometria da antena MIWA [E. S. Pires et al., 2013].

O protótipo da antena é mostrado na Figura 2.

Figura 2 – Protótipo da antena MIWA
O coeficiente de reflexão pode ser visto na Figura 3. A largura de banda medida da antena
S


10 dB ) é de 140 MHz para a banda inferior que vai de 2,38 GHz a 2,52 GHz. Na parte
( 11
superior a largura de banda medida é de 1,83 GHz que vai de 3,81 GHz a 5,64 GHz.
Como pode ser visto na Figura 3 a faixa de frequências que vai de 4,64 GHz a 5,725 GHz
ficou acima de ‐10 dB e abaixo de ‐9 dB o que garante a passagem da energia acima de 65% nesse
trecho.
Os diagramas de irradiação para a de frequência de 2.45 GHz nos planos E e H são
mostrados na Figura 4.

Figura 3 ‐ Espectro de frequências de utilização no Wi‐Fi [E. S. Pires et al., 2013].

Figura 4 ‐ Diagramas de irradiação simulado e medido em 2.45 GHz [E. S. Pires et al., 2013].

III ‐ APLICAÇÃO DA ANTENA MIWA
Devido ao seu tamanho a antena MIWA pode ser facilmente acoplada a um computador
portátil, como mostrado na Figura 5.

Figura 5 ‐ Exemplo de instalação da antena MIWA em computador portátil.
Outra aplicação em potencial é a utilização da antena MIWA em roteadores wireless. A
antena pode ficar acoplada diretamente na placa do circuito do roteador, como pode ser visto na
Figura 6, ou acoplada no conector externo do mesmo (Figura 7).

Figura 6 ‐ Exemplo de instalação da antena MIWA diretamente em uma placa de roteador
wireless.

IV – MEDIÇÕES EM AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO DE INTERNET

Para realização das medidas do sinal em um ambiente de utilização de internet a antena
MIWA foi acoplada a um roteador wireless TL‐WR642G (Fig. 7a e 7b) e o mesmo foi posto no
centro do laboratório de Montagem e manutenção de micros (LMMM), como mostrado na Figura
7c.

Figura 7 – (a e b) Antena MIWA acoplada ao roteador, (c) layout do local das medias.

As medidas foram obtidas em uma sala acima do LMMM com a utilização de um
notebook que estava executando o software Chanalyser. O nível do sinal foi obtido de uma
parede a outra, com passos de 55 cm. O resultado dessas medidas pode ser visto na Figura 8. As
medidas foram obtidas primeiramente de um monopolo que já vem acoplado ao roteador,
depois foi acoplada a antena MIWA (Figura 6(a e b)).

Figura 8 – Medidas dos níveis de sinal das antenas (cada unidade no eixo X equivale a 55 cm).

V – CONCLUSÃO
Na análise das medidas tem que se levar em conta as interferência causadas pela laje,
que é composta de ferro e concreto. Mas o resultado está próximo do que se esperava, pois a
antena MIWA como é mostrado na Figura 4b tem uma distribuição com característica quase‐
isotrópica. Já o monopolo, como já é sabido da teoria clássica, possui diagrama de irradiação
vertical com um nulo ou pouca energia irradiada no topo da antena. Com o resultado podemos
ver que a antena MIWA tem grande aproveitamento de sinal em regiões onde o sinal
proveniente de um dipolo seria mínimo.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo verificar se as
condições de iluminação das salas do bloco 8 do IFCE
campus Limoeiro do Norte estão dentro dos níveis
recomendados pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas ‐ ABNT. Utilizando um luxímetro e realizando
medições entre os meses de maio e abril de 2014
constatou‐se que, apesar dos recintos apresentarem‐se
de forma aparentemente ideal, as condições de
iluminação não satisfazem com totalidade as

recomendações da NBR 5413. O estudo mostrou que até
mesmo as salas em que a iluminância média estava de
acordo ou acima dos valores recomendados pela norma
não poderiam ser consideradas satisfatórias, pois a
presença de lâmpadas com defeito e diferentes
temperaturas de cor proporcionam seções no recinto
com iluminância inferior a 70% da iluminância média do
ambiente, fato este que é indesejável.

PALAVRAS‐CHAVE: iluminância, luminárias, lâmpadas, luxímetro, recinto.

VERIFICATION ILLUMINANCE IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT: CASE STUDY IN BLOCK 8 OF THE
IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE
ABSTRACT
This study aims to determine if the lighting
conditions of the rooms on block 8 of IFCE campus
Limoeiro do Norte are within recommended by the
Brazilian Association of Technical Standards ‐ ABNT
levels. Using a light meter and performing
measurements between the months of May and April
2014 it was found that despite the precincts are shown
to be apparently ideally, the lighting conditions do not

satisfy with all the recommendations of NBR 5413. The
study showed that even the rooms in which the average
illuminance was in line or above recommended by the
standard could not be considered satisfactory values,
since the presence of defective lamps and different
color temperatures in the enclosure sections provide
illuminance under 70 % of average illuminance of the
environment, a fact that is undesirable.

KEY‐WORDS: illuminance, light fixtures, lamps, luximeter, enclosure.

VERIFICAÇÃO DA ILUMINÂNCIA EM AMBIENTE EDUCACIONAL: ESTUDO DE CASO NO BLOCO 8
DO IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE
INTRODUÇÃO
Devido ao crescente aumento no número de ambientes fechados destinados a realização
de trabalhos produtivos, o conforto das pessoas que estão presentes diariamente nestes locais é
um fator de extrema importância que vem, cada vez mais, sendo levado em consideração no
momento em que está sendo realizado o projeto.
O fator iluminação é uma característica que deve ser considerada para o conforto em um
ambiente de aprendizado, trabalho e produção. Entretanto, isto é um problema, pois na maioria
das vezes, o responsável por realizar o projeto luminotécnico não possui o conhecimento
necessário para tal ato, fazendo com que ocorram falhas na implantação proporcionando uma
iluminação ineficiente e prejudicial à visão humana.
Portanto, o conforto visual está relacionado com o conjunto de condições, num
determinado ambiente, no qual o ser humano pode desenvolver suas tarefas visuais com o
máximo de acuidade e precisão visual, com o menor esforço, com menor risco de prejuízos à
visão e com reduzidos riscos de acidentes (LAMBERTS et al., 1997), pois a inadequada iluminação
pode causar acidentes e erros de trabalho, fadiga, cefaleia e irritabilidade ocular, os quais
traduzirão em uma diminuição da atividade produtiva (BONATES et al., 2003).
A NBR 5413 orienta que em todo recinto deve haver um nível mínimo de iluminância
média em função da atividade desenvolvida, proporcionando o conforto visual (Tabela 1).
Tabela 1 ‐ Iluminâncias por classe de tarefas visuais.
Classe
A
Iluminação geral para
áreas usadas
interruptamente ou com
tarefas visuais simples

Iluminância (lux)
20‐30‐50
50‐75‐100
100‐150‐200
200‐300‐500

B

500‐750‐1000

Iluminação geral para área
de trabalho

1000‐1500‐2000

C

2000‐3000‐5000

Iluminação adicional para
tarefas visuais difíceis

5000‐7500‐10000

10000‐15000‐20000
Fonte: NBR 5413‐Iluminância de interiores.

Tipo de atividade
Áreas públicas com arredores escuros
Orientação simples para permanência curta
Recintos não usados para trabalho contínuo;
depósitos
Tarefas com requisitos visuais limitados,
trabalho bruto de maquinaria, auditórios
Tarefas com requisitos visuais normais, trabalho
médio de maquinaria, escritórios
Tarefas com requisitos especiais, gravação
manual, inspeção, indústria de roupas
Tarefas visuais exatas e prolongadas, eletrônica
de tamanho pequeno
Tarefas visuais muito exatas, montagem de
microeletrônica
Tarefas visuais muito especiais, cirurgia

A Tabela 1 indica três valores de iluminância, na qual a iluminância mínima deve ser
estipulada tomando por base três fatores do observador e da tarefa em execução. Esses fatores

são: velocidade e precisão do trabalho a ser realizada, idade dos usuários e a refletância do fundo
da tarefa (Tabela 2). A norma em questão apresenta ainda, valores específicos por cada tipo de
atividade.
Tabela 2 ‐ Fatores determinantes da iluminância adequada.
Características da
tarefa e do observador
‐1
Inferior a 40 anos
Idade
Sem importância
Velocidade e precisão
Refletância do fundo da
Superior a 70%
tarefa
Fonte: NBR 5413‐Iluminância de interiores.

Peso
0
40 a 50 anos
Importante

+1
Superior a 55 anos
Crítica

30 a 70%

Inferior a 30%

É importante a verificação do nível de iluminância nos ambientes onde existe uma grande
quantidade de discentes e docentes trabalhando diariamente. Pois, tratando‐se de uma
instituição pública federal e que forma profissional com conhecimentos na área de instalações
elétricas, deve‐se tomar o cuidado para que determinadas atividades estejam dentro das normas
regulamentadoras e não transmita ideia contraria ao que está sendo ensinado, buscando
minimizar os riscos aos quais estas pessoas estão expostas.
O presente artigo tem como objetivo mostrar os resultados de um estudo realizado no
bloco 8 do IFCE campus Limoeiro do Norte comparando os níveis de iluminância média reais com
os valores mínimos que a norma define. O estudo possuiu como motivação a preocupação em
conhecer o nível de iluminância em cada recinto, tomando como base a percepção de que
ambientes apresentam diferentes intensidades luminosas.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia desenvolvida para a obtenção dos dados foi utilizando um luxímetro digital
da marca SKILL‐TEC, modelo SKLD‐50 e seguindo os procedimentos recomendados pela NBR
5382‐Verificação de iluminância de interiores (ABNT, 1985).
O procedimento para determinar o valor adequado entre os três níveis apresentados pela
norma (Tabela 1) consiste em analisar cada característica dada na Tabela 2 para mensurar o peso
e em seguida somar algebricamente os três valores encontrados considerando os sinais. Quando
o valor total for igual a ‐3 (menos três) ou ‐2 (menos dois) deve‐se utilizar a iluminância inferior
do grupo. Em caso de ‐1 (menos um), 0 (zero) ou 1 (um) utiliza‐se a iluminância de valor mediano.
Quando o valor da soma for +2 (mais dois) ou +3 (mais três) o valor utilizado é o de maior
iluminância média.
Para áreas regulares, com ambientes enquadrados como “Campo de trabalho retangular,
iluminado com fontes de luz em padrão regular, simetricamente espaçadas em duas ou mais
fileiras”, aferiram‐se medições em dezoito pontos representados na figura 1. Para as medições de
r1 até r8, de q1 até q4, de t1 até t4 e de p1 ep2 calculou‐se a média aritmética dos valores, sendo
que os valores encontrados são o R, Q, T e P, respectivamente, na equação 1, onde M

corresponde ao número de luminárias por fila e N equivale número de filas. Para áreas regulares,
com ambientes enquadrados em “Área regular com linha única de luminárias individuais”, as
medições foram realizada em dez pontos representados na figura 2. Para as medições dos pontos
de q1 até q8 e p1 e p2, calculou‐se a média aritmética dos valores, sendo que os resultados
correspondem a Q e P, respectivamente, na equação 2, onde N é igual ao número de luminárias.
Iluminância Média=

R൫N-1൯൫M-1൯+Q൫N-1൯+T൫M-1൯+P
MN

equação (1)

Figura 1‐ Campo de trabalho retangular, iluminado com fontes de luz em padrão regular,
simetricamente espaçadas em duas ou mais fileiras.
Iluminância Média=

Q൫N-1൯+P
N

equação (2)

Figura 2‐ Área regular com linha única de luminárias individuais.
Para áreas não regulares de pequenas dimensões, como sala de professores e escritórios,
a aquisição de dados foi realizada por um método também citado na norma que consiste em
dividir o recinto em áreas de 50 x 50 centímetros e executar as medições no centro de cada

divisão. A iluminância média do ambiente é a média aritmética dos valores encontrados. Para
áreas não regulares de maiores dimensões as medições foram realizadas em um retângulo
imaginário que abrangia a maior área possível do recinto e seguindo os procedimentos descritos
em “Campo de trabalho retangular, iluminado com fontes de luz em padrão regular,
simetricamente espaçadas em duas ou mais fileiras”.
As medições foram realizadas entre os meses de abril e maio de 2014 de maneira que a
luz natural não interferisse significativamente nos resultados, dando preferencia ao horário da
noite para executá‐las.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados coletados foram separados em conjuntos de acordo com a funcionalidade do
recinto, sendo agrupados em salas que comportam apenas laboratórios (Figura 3), em salas de
professores, escritórios e semelhantes (Figura 4) e em laboratórios que abrangem, também, a
função de sala de aula (Figura 5).
Os valores encontrados nas colunas em azul representam a iluminância recomendada e
foram escolhidos tomando por base os critérios descritos anteriormente e apresentados na
Tabela 2. Foi dada preferencia para valores que puderam ser escolhidos pelo tipo de atividade de
modo a analisar valores mais específicos. Em ambientes que não possuíam valores por tipo de
atividade foi selecionado valores por classe de tarefas visuais (Tabela 1).

Figura 3 ‐ Iluminâncias médias obtidas para laboratórios.

Figura 4 ‐ Iluminâncias médias obtidas para sala de professores, escritórios e semelhantes.

Figura 5 ‐ Iluminâncias médias obtidas para laboratórios/sala de aula.
Os dados da figura 3 mostram que a maioria dos ambientes apresentam resultados que
estão acima dos valores mínimos recomendados pela NBR 5413, com exceções dos laboratórios
de Usinagem e Materiais para Construção Mecânica ‐ Sala 04 que apresentaram cerca de 73% e
37,57%, respectivamente, da iluminância mínima requerida. O laboratório de Termodinâmica e
Motores apresenta valor abaixo do recomendado, mas com diferença mínima que pode até ser
desprezada.
Os resultados apresentados na figura 4 permitem observar que os valores de todas as
salas de professores, escritórios e semelhantes estão abaixo do mínimo recomendado pela NBR
5413 e chamam a atenção que o recinto Sala de Ferramentas possui cerca 28,55% da iluminância
requerida, valor muito abaixo do recomendado.
Por fim, a figura 5 mostra os valores obtidos em ambientes que funcionam como
laboratórios e salas de aula ao mesmo tempo. A maioria das salas está com valores de
iluminância média acima dos níveis recomendados pela NBR 5413, tendo por exceções os
laboratórios de Eletrônica e Informática Industrial com valores de 55,15% e 70,31% dos valores

adequados de iluminância.
Não há, por parte de discentes e docentes, nenhuma reclamação formal em relação a
ambientes com maior ou menor nível de iluminância, porém, foram constatados recintos em que
há lâmpadas que ficam oscilando sua iluminação e com grande variedade de temperaturas de
cor. Além do mais, 8,19% das lâmpadas nos recintos observados estão danificadas e por este
motivo alguns ambientes não satisfazem a recomendação de não possuir pontos com iluminância
inferior a 70% da iluminância média determinada segundo a NBR 5382, o que resulta na não
uniformidade da iluminação.
Uma solução para corrigir os valores de iluminância abaixo da recomendada seria a
implantação de luminárias eficientes e a substituição de lâmpadas com temperatura de cor
diferente por semelhantes, tendo em vista a distribuição uniforme da iluminação por todo o
ambiente. Estas medidas também podem ser empregadas nas demais salas, o que permitiria até
a redução de algumas luminárias e por consequência a redução no consumo de energia.
CONCLUSÃO
Do ponto de vista quantitativo, o estudo mostrou que em nove dos vinte ambientes
observados as condições de iluminação encontradas não foram satisfatórias de acordo com as
recomendações da Norma Brasileira Regulamentadora 5413 (NBR 5413) e que em certos
recintos, mesmo possuindo iluminância média dentro dos limites, não satisfazem a característica
da uniformidade de iluminação.
As pessoas que estão expostas a níveis acima ou abaixo dos valores recomendados podem
adquirir uma série de problemas devido a um esforço maior em alcançar uma visão ótima,
proporcionando principalmente, a cefaleia e irritabilidade ocular.
Devido à presença de luminárias ineficientes com lâmpadas defeituosas e com
temperaturas de cor diferentes proporcionando a não uniformidade de iluminação dos
ambientes, pode‐se constatar que os recintos, mesmo apresentando uma iluminação
aparentemente ideal, possuem características não satisfatórias, em relação à qualidade, que
podem ser alteradas com soluções de caráter simples e de fácil acesso.
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RESUMO
Este artigo descreve os estudos e análises dos sensores
de temperatura para uma melhor aplicação em aferir a
temperatura corporal. A necessidade de cuidados
médicos em ambulatórios e ou em assistências
domiciliares, aumenta a busca para desenvolver
dispositivos e aplicativos para monitorar sinais vitais
(temperatura, frequência cardíaca, entre outros). O uso
de dispositivos para monitorar a temperatura humana é
de grande auxilio principalmente no cuidado de idosos,
como também em bebês e crianças tanto em suas

residências como em hospitais. Mas para isso temos que
ter em mãos sensores capazes de suprir essas
necessidades, que são sensores capazes de aferir a
temperatura de forma uniforme, de baixo custo, de fácil
aplicação, e de baixo consumo de energia. O principal
objetivo é confrontar as temperaturas coletadas pelos
sensores e pelo termômetro.

PALAVRAS‐CHAVE: Temperatura corporal, Assistências domiciliares, Sinais vitais, Sensores, Crianças.

ASSESSMENT OF BODY TEMPERATURE SENSORS WITH ARDUINO
ABSTRACT
This article describes the studies and analyzes of
temperature sensors for better application in measuring
body temperature. The need for medical care in clinics
and in home or assists increases the quest to develop
devices and applications to monitor vital signs
(temperature, heart rate, etc.). The use of devices to
monitor human temperature is of great assistance
especially to the elderly care, as well as in infants and
children both in their homes and in hospitals.

But for that we must be able to address these needs,
which are sensors capable of measuring temperature
uniformly, low cost, easy to use, and low‐power sensors
hands. The main objective is to confront the
temperatures collected by the sensors and the
thermometer

KEY‐WORDS: Body temperature, Household assistance, Vital signs, Sensors, Children.

AVALIAÇÃO DE SENSORES DE TEMPERATURA CORPÓREA COM ARDUINO
1. INTRODUÇÃO
A aplicação da engenharia nas ciências da saúde foi profundamente afetada pelos
constantes avanços nas áreas da eletrônica, microeletrônica e informática. Em particular, a
engenharia biomédica evoluiu com o desenvolvimento de novos sensores, próteses, dispositivos
terapêuticos, com a aplicação da teoria de sistemas e da física aos sistemas fisiológicos e,
inclusive, com o uso de modelos matemáticos para modelagem de comportamentos desses
sistemas fisiológicos [GESELOWITZ,1999]. As grandes mudanças na medicina ocorreram no final
do século XIX e início do século XX, com o rápido desenvolvimento das ciências aplicadas, tais
como a química, física, engenharia, microbiologia, fisiologia, entre outras [NEBEKER,2002]. Este
processo de evolução foi caracterizado pelo enorme intercâmbio entre disciplinas, possibilitando
que a pesquisa na área médica tirasse proveito da tecnologia existente e desenvolvesse técnicas
para diagnóstico e terapêutica de inúmeras patologias [BRONZINO,2000]. A aplicação de
descobertas científicas para a análise do processo biológico deu origem a uma nova era na
medicina, introduzindo técnicas e dispositivos para medição de parâmetros biológicos
[SHOBHA,2007][ANLIKER,2004].
O sistema de saúde nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos está crescendo sob a
pressão de não ser suficientemente eficiente para fornecer um serviço confiável e tratamento
para a população [VENKATASUBRAMANIAN,2005]. Há várias questões que levarão ao uso de
sistemas de telemedicina, por exemplo, escassez crítica de profissionais de saúde, um aumento
de doenças crônicas ou condições médicas que requerem monitoramento contínuo, o aumento
nos custos da saúde e dificuldades no acesso aos cuidados médicos.
A utilização de sistemas de monitoramento remoto evita a presença de equipes
especializadas e permanentes nos locais supervisionados. Permitem ainda a coleta e transmissão
automática dos dados dos sinais corporais, de um ou mais indivíduos, para parentes ou centros
especializados onde se podem armazenar, comparar, correlacionar e analisar os resultados dos
exames. Desta forma pode‐se aumentar significativamente a forma de analisar variações nos
sinais vitais em tempo real melhorando assim sua eficiência.
Os valores de temperatura central variam diariamente através de um processo complexo
de termorregulação que envolve dois mecanismos de ajuste: o circadiano e o homeostático
[ASCHOFF,1976]. A variação circadiana na produção e perda de calor é gerada endogenamente e
nos indivíduos saudáveis, a temperatura central apresenta valores em torno de 36°C com uma
pequena variação de ±1°C, dependendo da hora do dia [KRAUCHI,2014][WIRZ‐JUSTICE,1994]
[ZULLEY,1981]. O ajuste homeostático ocorre no sentido de preservar os valores de temperatura
corporal em relação às variações da temperatura ambiente [MOORE‐EDE,1982]. Os valores de
temperatura na pele (ou periférica) são distintos temporalmente dos valores de temperatura
central [KRAUCHI,2014][WIRZ‐JUSTICE,1994]. Durante o dia, quando a temperatura do ambiente
aumenta, o nosso corpo reduz a produção de calor e aumenta sua dissipação através de um
processo conhecido como termólise. Durante a noite, a temperatura do ambiente diminui, a

produção de calor ultrapassa a perda, através da termogênese, há um aumento na temperatura
corporal [KRAUCHI,2002]. A temperatura periférica não é homogênea e sofre variação conforme
o ambiente em que se encontra (membros superiores e inferiores, pele e tecido celular
subcutâneo). Apresenta temperaturas geralmente entre 2 e 3°C abaixo da temperatura central.
No entanto, essa diferença pode se tornar maior ou menor durante condições térmicas extremas
ou condições patológicas [BRISTOW,1994][BUCK,1989].
Contudo, a criação desses dispositivos requer um estudo de materiais e componentes a
serem utilizados, existem muitos modelos no mercado, modelos que possuem aplicações e
materiais diversos. Este artigo tem o intuito de analisar qual o melhor sensor de temperatura a
ser empregado em dispositivos de monitoramento de sinais vitais em tempo real junto com
Arduino, quanto mais preciso e confiável é esse sensor mais rápido será o atendimento do
paciente e menos erros de medição ocorrerão.
Nesta perspectiva este artigo está divido da seguinte forma na seção 2 abordado os
Materiais e Métodos que foram utilizados no experimento, descrevendo quais sensores foram
utilizados e seus respectivos tipos. Destacaremos também conceitos referentes ao Arduino e as
etapas que foram necessárias para realização desse experimento. Na seção 3 apresentaremos os
Resultados e Discussões, na seção 4 Conclusões e por fim os Agradecimentos e Referências
Bibliográficas.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Os testes e as análises iniciaram com a escolha dos sensores mais adequados para aferir a
temperatura, e em seguida escolheu um microcontrolador para processar os dados do sensor.
Abaixo podemos ver a Tabela 1 com os componentes utilizados no experimento.
Tabela 1 – Lista dos Componentes Utilizados
QUANTIDADE

COMPONENTES

01
01
01
01
01
01
03

Placa Arduino UNO
Placa de ensaio ou matriz de contato
Sensor de temperatura LM25
Sensor de temperatura TERMISTOR NTC 10KΩ
Sensor de temperatura DS18B20
Computador
Cabos

2.1. SENSORES DE TEMPERATURA
Um sensor de temperatura é um transdutor que quando submetido a uma mudança de
temperatura fornece uma resposta claramente dependente da temperatura. Todas as
propriedades que são influenciadas pela temperatura, podem ser usadas para a construção do
sensor de temperatura: a expansão térmica dos gases, líquidos e sólidos, a resistência elétrica de

condutores metálicos, a corrente dos condutores metálicos ou semicondutores, a radiação de
substâncias brilhantes, a frequência de ressonância de cristais, dentre outras.
Os principais sensores usados nos dispositivos de monitoramento de sinais vitais é o
sensor de temperatura, com ele podemos aferir a temperatura corporal do individuo. Os
sensores podem ser divididos em tipos os mais comuns são os termopares, RTDs, e termistores.
2.1.1 SENSOR LM35
O LM35 é um sensor de precisão, fabricado pela National Semiconductor. A tensão de
saída será linear e relativa à temperatura que for alimentado a tensão entre 4‐20 Vdc e GND. O
valor da tensão de saída será de 10 mV para cada grau Celsius de temperatura, apresenta uma
boa vantagem com relação aos demais sensores de temperatura calibrados em Kelvin, que não
necessita de subtração de variáveis para obter uma escala de temperatura em graus Celsius
[CORREIA, 2010].
O Sensor não necessita de calibração externa ou trimming para fornecer com exatidão os
valores de temperatura com variações de 1/4 °C ou até mesmo 3/4 °C dentro da faixa de
temperatura de –55 °C a 150 °C. Apresenta na saída baixa impedância, tensão linear e calibração
inerente precisa, fazendo com que a interface para a leitura seja especificamente simples, desta
forma o sistema possui o menor custo. A alimentação do sensor poderá ser simples ou simétrica,
dependendo do que se deseja como sinal de saída. Porém, independentemente disso, a saída
continuará sendo de 10 mV/°C. Ele usa apenas 60 μA para a alimentação, sendo assim, seu auto
aquecimento é de aproximadamente 0,1°C ao ar livre [CORREIA, 2010].
2.1.2 SENSOR TERMISTOR NTC
O Termistor NTC trabalha na escala que varia entre +125 °C a ‐55 °C, e possui medidas
precisas de pequenas variações de temperatura em experimentos calorimétricos [NTC
THERMISTORS, 2007]. O seu comportamento assemelha‐se ao LM35, a diferença é que o
termistor possui uma sensibilidade maior, enquanto o LM35 apresenta uma temperatura em
pontos inteiros o termistor apresenta em pontos reais, tendo uma variação de resistência de 0 a
10KΩ. O grande problema do termistor NTC, como sensor para a temperatura, é a sua calibração
[LIMA, 2010].
2.1.3 SENSOR DS18B20
O DS18B20 se comunica através de um barramento 1‐Wire que, por definição, requer
apenas uma linha de dados, e o terra, para a comunicação com um microprocessador central. Ele
tem uma escala de ‐55 °C a 125 °C de temperatura de funcionamento e uma precisão de ± 0,5 °C
ao longo da escala de ‐10 °C a 85 °C. Cada DS18B20 tem um código de série de 64 bits único, que
permite que vários DS18B20s funcione no mesmo barramento 1‐Wire. Assim, é simples de usar
um microprocessador para controlar muitos DS18B20s distribuídos por uma grande área
[DIGITAL THERMOMETER, 2008].

2.2. ARDUINO
O Arduino é descrito pelos seus construtores como uma plataforma prototipação de fonte
aberta, baseada em hardware e software de fácil utilização. É planejada para artistas, designers,
hobbystas e qualquer um interessado em criar ambientes ou objetos iterativos, mas hoje o
Arduino está ganhando muito notoriedade no mundo acadêmico [ARDUINO,2014]. Atualmente
possui uma ativa comunidade na internet, que lhe têm garantido um forte crescimento na sua
base de usuários. Uma placa de Arduino é construída sobre um microcontrolador e um
dispositivo de interface com o PC, para programação e comunicação. Nas versões mais populares
da placa, estes componentes são, respectivamente, um AVR ATmega328, da ATMEL, e o CI FT232,
da FTDI.
2.3. EXPERIMENTO
Os testes foram realizados em dois indivíduos, A e B. Inicialmente os três sensores
entraram em contato com a pele do braço e com o termômetro de mercúrio na axila, um
indivíduo por vez. O experimento foi dividido em cinco etapas.
Etapa 1: Levantamento de referências que fundamentam a análise do sinal proveniente do
Hardware dos sensores.
Etapa 2: Testes de compatibilidades da plataforma base para a prototipagem, sendo utilizada a
plataforma Arduino Uno R3, por possuir uma integração com os sensores utilizados. Nesta etapa,
montou‐se o protótipo em placas de ensaio ou placa de prototipagem.
Etapa 3: Nesta etapa realizou‐se o estudo para a escrita do código‐fonte que será executado pelo
protótipo, na linguagem Wiring, que é a linguagem padrão da arquitetura Arduino.
Etapa 4: Foram realizadas os testes com os sensores, primeiro foi testado o LM35 em duas
pessoas com estados de saúde diferentes, o individuo A estava com seu estado de saúde bom,
aferiu a temperatura com um termômetro de mercúrio e com o sensor LM35, já o individuo B
estava com sintomas de febre e também foi visto a temperatura com o termômetro de mercúrio
e com o sensor LM35. Logo em seguida testou o sensor termistor NTC de 10KΩ e o DS18B20 da
mesma forma em dois indivíduos um saudável e outro com sintomas de febre. Nos testes o
tempo de coleta das temperaturas foi de 1 hora e 5 minutos para cada sensor.
Etapa 5: Os dados foram todos coletados anotados para em seguida confrontar a temperatura do
termômetro de mercúrio com as temperaturas dos sensores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na Figura 1 podemos ver os gráficos com as temperaturas do sensor LM35 nos pacientes
A e B. O objetivo do deste experimento foi analisar qual o melhor sensor dentre os citados se
adequa ao uso em um dispositivo de monitoramento da temperatura corporal periférica.

Figura 1 – Temperatura utilizando o sensor LM35
As temperaturas dos dois gráficos foram aferidas com o sensor LM35, esse sensor não é
constante no aferimento das temperaturas. No gráfico A, a temperatura está entre 33,47 °C e
36,25 °C, enquanto no gráfico B a temperatura está entre 30,3 °C e 37,4 °C.

Figura 2 – Temperatura utilizando o sensor termistor NTC 10KΩ
Na Figura 2 o gráfico A mostra a temperatura do individuo A e o gráfico B mostra a
temperatura do individuo B. As temperaturas dos dois gráficos foram aferidas com o sensor
termistor NTC 10KΩ, esse sensor é mais constante que o LM25 no aferimento das temperaturas.

No gráfico A, a temperatura está entre 32,97 °C e 36,2 °C, enquanto no gráfico B a temperatura
esta entre 35,95 °C e 37,90 °C.

Figura 3 – Temperatura utilizando o sensor DS18B20
A Figura 3 ilustra as temperaturas do indivíduo A e do indivíduo B. As temperaturas dos
dois gráficos foram aferidas com o sensor DS18B20, esse sensor foi também constante como o
termistor NTC no aferimento das temperaturas. No gráfico A, a temperatura esta entre 34,13 °C e
34,31 °C, enquanto no gráfico B a temperatura esta entre 35,41 °C e 35,7 °C.

Figura 4 – Temperaturas dos sensores LM35, Termistor NTC, DS18B20 e do Termômetro de
Mercúrio.
Na Figura 4 o gráfico mostra os valores das temperaturas dos três sensores e do
termômetro, como observado o termômetro é o mais constante dentre todos.
Na Tabela 2 comparamos os preços dos sensores utilizados no experimento. Ao
analisamos os valores podemos observar uma diferença considerável entre os mesmos. Essa

diferença pode ser explicada por conta do material de fabricação dos sensores e algumas
diferenças como, por exemplo, o sensor DS18B20 que pode derivar energia diretamente a partir
da entrada de dados ("alimentação parasita"), eliminando a necessidade de uma fonte de
alimentação externa.
Tabela 2 – Valores dos Sensores
SENSORES

VALOR¹

Sensor de temperatura LM25
R$ 5,50
Sensor de temperatura TERMISTOR NTC 10KΩ
R$ 1,47
Sensor de temperatura DS18B20
R$ 15,00
1 ‐ Valores retirados da internet propícios à cobrança de frete do envio.

No final dos testes foi observado que os sensores se comportaram de formas um pouco
diferente enquanto o LM35 seguia com valores inconstantes entre 33,47 °C e 36,25 °C para a
medição do individuo A com muitas variedades de temperaturas em curto espaço de tempo. Em
contra partida o Termistor NTC 10KΩ se mostrou mais estável nas duas medições apesar da
ocorrência de temperaturas muito distintas, mas ainda sim a variedade de temperatura é baixa
em relação ao sensor LM35. Já o sensor DS18B20 mostrou ser o mais constante de todos os
sensores e ter baixa variação de temperaturas e as variações existentes são em amostras de
temperaturas curtas entre 34,13 °C e 34,31 °C.
4. CONCLUSÃO
O trabalho teve seus objetivos atingidos em que foi analisado qual o melhor sensor para
um dispositivo de monitoramento de sinais vitais dentre os sensores citados acima, o DS18B20
foi o sensor que supriu todas as necessidades que era de um sensor capaz de aferir a
temperatura periférica do corpo humano de uma forma uniforme e prático.
O DS18B20 foi escolhido como o sensor para ser utilizado no protótipo de um dispositivo
de monitoramento de sinais vitais já que nós teste foi o que mais se saiu bem no monitoramento
já que as temperaturas registradas são mais uniformes que os demais sensores. Os sintomas de
febre vêm com um aumento exponencial na temperatura do corpo então o sensor DS18B20 se
comportaria de uma forma ideal para o monitoramento por apresentar baixa variância. O sensor
DS18B20 só não apresentou um valor temperatura esperando, mas isso se deve por variações no
ambiente no momento das medições, contudo isso pode e será sanado com a utilização de mais
sensores DS18B20 espalhados em uma braçadeira ou cinta, e por mais que ele seja o mais caro
dentre os sensores testados ele se mostrou o melhor custo beneficio.
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RESUMO
Este trabalho consiste na construção de um pêndulo
invertido, que é um processo instável amplamente
estudado para o desenvolvimento de estratégias de
controle de sistemas. O objetivo desse artigo é
apresentar o pêndulo invertido como ferramenta
didática de ensino multidisciplinar de baixo custo,
destinada ao ensino em automação industrial. Para
atingir ao objetivo efetuou‐se o desenvolvimento e
controle do pêndulo invertido utilizando controlador PID

analógico. Neste trabalho, serão abordados noções e
fundamentos sobre o protótipo, as etapas do
desenvolvimento do trabalho, que se dividem em:
revisão de literatura, desenvolvimento do projeto
mecânico e eletrônico, além da construção e integração
do protótipo do pêndulo invertido. Abordar‐se‐á o
circuito de controle do pêndulo, bem como as
metodologias empregadas para confecção deste, como
o equacionamento e softwares utilizados no trabalho.

PALAVRAS‐CHAVE: Pêndulo Invertido, Controle, PID analógico, Construção, Métodos.

DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF AN INVERTED PENDULUM USING
ANALOG CONTROLLER
ABSTRACT
This work describes the construction of an inverted
pendulum, which is an unstable process widely studied
for the development of control strategies for systems of
that nature. The aim of this article is present the
inverted pendulum as a didatic tool low cost for
multidisciplinary teaching for industrial automation
through the development and control of inverted
pendulum using analog PID controller. In this work, they

will discussed the fundamentals of the notions and
prototype development phases of the work, which are
divided into
literature review, development of
mechanical and electronic project, besides the
construction and integration of the pendulum. It will
addressed the control circuit of the pendulum as well as
the methodologies employed for make it, such as PID
equations and software used at work.

KEY‐WORDS: Inverted Pendulum, Control, PID analog, Construction, Methods.

DESENVOLVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE UM PÊNDULO INVERTIDO UTILIZANDO
CONTROLADOR ANALÓGICO
INTRODUÇÃO
Como consequência da expansão das áreas de atuação da ciência, ocorreu um aumento
significativo na necessidade de desenvolvimento das tecnologias voltadas ao controle de
processos instáveis, com comportamento não linear. De acordo com Meza (2007),
“pesquisadores e projetistas nas áreas da aeronáutica, robótica, controle de processos,
engenharia biomédica, processos químicos e bio‐químicos, biologia, ecologia têm mostrado
recentemente muito interesse no desenvolvimento e aplicações de metodologias de controle
não linear”.
Essa demanda gerou a necessidade de explorar novas técnicas, das mais diversas ordens,
que lidem com situações cada vez mais complexas, fomentando, portanto, a busca pelo controle
efetivo de sistemas instáveis, onde as lógicas primordiais de controle não atendem com eficiência
satisfatória. A fim de estudar métodos pelos quais é possível simular essas situações, foi
desenvolvido, no Instituto Federal da Bahia (IFBA), Campus Salvador, um protótipo didático de
um pêndulo invertido.
O objetivo deste artigo é apresentar o pêndulo invertido como ferramenta didática de
ensino multidisciplinar de baixo custo, destinada ao ensino em automação industrial. O
desenvolvimento do pêndulo invertido trará aos estudantes do curso de Automação Industrial do
IFBA, um recurso didático que permitirá uma aprendizagem mais significativa e dinâmica. Embora
haja grande diversidade na utilização do protótipo didático, as disciplinas que explorarão todo o
potencial da ferramenta didática são: Controle, Eletrônica Analógica e Física. Além disso,
pretende‐se, posteriormente, por meio da utilização de dois circuitos distintos, efetuar um
estudo comparativo a respeito da eficiência do controle do sistema.
Para a realização deste trabalho, foram aplicadas diversas metodologias de acordo com a
etapa do projeto. Inicialmente foi realizada a revisão de literatura, a qual se fundamentou por
meio da utilização de artigos científicos, monografias e livros. O desenvolvimento do projeto
mecânico foi iniciado com a elaboração da matriz morfológica, priorizando materiais de baixo
custo, sendo a projeção tridimensional realizada utilizando o software CAD (Computer Aided
Design) SolidWorks, ao passo que a elaboração do projeto eletrônico ocorreu com a aplicação da
ferramenta virtual Proteus. Por fim, efetuou‐se a construção e integração do protótipo.
Este artigo seguirá com quatro seções: a primeira abordará os princípios básicos de um
pêndulo invertido, descrevendo o seu funcionamento, mostrando posteriormente os materiais e
métodos utilizados para o desenvolvimento do trabalho. Na segunda, será apresentado o
protótipo mecânico do trabalho, demonstrando suas peculiaridades, por vezes pensadas visando
à eficiência e o fim didático do protótipo. A terceira seção apresentará o controlador analógico
PID do sistema e os resultados obtidos com essa estratégia de controle. Por fim, serão feitas as
considerações finais sobre o projeto, evidenciando as conclusões com enfoque nos resultados
obtidos e as pretensões para trabalhos futuros.

FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DO PÊNDULO INVERTIDO
Segundo Prado (2011), o sistema de um pêndulo invertido, ilustrado na Figura 1, consiste
em um sistema mecânico constituído de uma haste vertical livre, que se desloca em torno do
eixo, que dispõe‐se na parte inferior da própria haste, fixada numa plataforma móvel. O
movimento da haste é realizado num único plano, portanto, o pêndulo possui um grau de
liberdade. Todavia devido à posição vertical da haste, a mesma encontra‐se sobre contínua ação
gravitacional, de modo que tende a cair sobre seu próprio eixo, seja tendendo a direita ou à
esquerda, sempre horizontalmente. Devido a essa condição, o comportamento do pêndulo
caracteriza‐se como sendo instável, tendo em vista que o mesmo naturalmente tende a romper a
sua condição de equilíbrio.
A condição elementar do pêndulo é uma posição de extremo desequilíbrio, pois nela o
pêndulo fica suscetível a forças externas naturais, como as geradas pela gravidade ou pelo
próprio ar. Visando atenuar essa instabilidade, a base realiza um movimento que tem por
objetivo anular a aceleração da haste, evitando assim que a mesma venha a cair e permaneça na
vertical – ponto de equilíbrio do sistema. As forças que atuam no pêndulo são geradas pelo
motor elétrico, e buscam anular a força externa, tendo, portanto, direção contrária a essa última,
e visa manter o pêndulo na mesma posição.

Figura 1 – Esquema simplificado do Pêndulo invertido (SANCHIS, Et. al., 2007).
Analisando a Figura 1, quando a haste realizar deslocamento angular, com sentido da
esquerda para a direita, a redução da aceleração da haste ocorrerá quando a plataforma efetuar
movimento no mesmo sentido da última, gerando na base da haste força contrária ao seu
deslocamento. O controle do pêndulo é realizado por um controlador PID analógico, que
apresenta dois subsistemas: o sistema de acionamento e de sensoriamento, ilustrado na Figura 2.
O sistema de acionamento é constituído de um motor CC (corrente contínua), responsável
por atuar diretamente na base do pêndulo, que consiste em um trilho de impressora HP. O
sistema de sensoriamento, por sua vez, tem como principal componente o potenciômetro,
utilizado como um sensor de deslocamento angular, atuando dentro do circuito eletrônico

realizando a medição da posição da haste. Com base nos dados fornecidos pelo potenciômetro
acerca da posição da haste, é gerado um sinal de entrada para o controlador, que por sua vez,
emite um sinal de saída para o motor CC, o qual irá executar o comando buscando levar o
sistema ao equilíbrio vertical.

Figura 2 – Diagrama do sistema de controle do Pêndulo invertido.
MATERIAIS E MÉTODOS
O desenvolvimento do pêndulo invertido distribuiu‐se em três etapas: revisão de
literatura, desenvolvimento do projeto mecânico e elaboração de uma matriz morfológica
simplificada, desenvolvimento do projeto eletrônico, construção e integração do protótipo. Na
primeira etapa, revisão de literatura, buscou‐se os fundamentos teóricos necessários para
compreender o princípio de funcionamento do pêndulo, e para isso consultou‐se,
principalmente, monografias, livros, artigos científicos, websites e banco de dados virtuais.
A estrutura mecânica do pêndulo invertido é constituída dos seguintes elementos: base
de sustentação, pés da base, trilho, carrinho móvel, contrapesos e haste. Na elaboração do
projeto mecânico, realizou‐se o estudo do dimensionamento físico do pêndulo, apresentados na
tabela 1, além da elaboração da matriz morfológica do projeto.
Tabela 1 – Dimensões do Pêndulo Invertido
Parte da Estrutura

Medida (cm)

Comprimento da Base
Largura da Base
Comprimento do Trilho
Altura do suporte do trilho
Comprimento da Haste
Massa da haste
Massa dos Contrapesos

63,0 cm
35,5 cm
40,0 cm
4,5 cm
44,0 cm
35 g
135 g

Fonte: Autoria Própria.

Considerando o objetivo didático do projeto, este deve ser utilizado em ambiente
institucional, como salas de aula ou laboratórios, as dimensões do pêndulo devem ser tais que
ele possa ser transportado entre ambientes com facilidade e autonomia. Com base nessa
premissa, definiu‐se que a base de suporte ao pêndulo teria comprimento de 63,0 cm e largura
de 35,5 cm, enquanto a haste deveria medir 44,0 cm, com massa de 35 g. A base móvel do
pêndulo foi constituída pelo trilho, com 40,0 cm de comprimento. A massa dos contrapesos foi
calculada em 135 g.
Para sistematizar as soluções dos materiais a serem utilizados na construção do protótipo
utilizou‐se a matriz morfológica simplificada, ilustrada na Figura 3. Por meio desse estudou
definiu‐se que os materiais empregados na construção de alguns elementos do protótipo
mecânico, além da definição do meio de atuação do sistema de controle, e o melhor sensor
aplicado ao sensoriamento do sistema. Estes parâmetros foram ponderados, levando em
consideração as necessidades e demandas do projeto, buscando ainda a aquisição de elementos
com baixo custo.

Figura 3 – Matriz Morfológica simplificada do Pêndulo invertido.
Analisando a Figura 3, observa‐se que o estudo dos materiais para a composição da haste
e base foi realizado por meio da comparação entre diferentes materiais. Para a confecção da
haste comparou‐se o aço, a madeira e o alumínio. Todavia, o alumínio foi selecionado devido às
suas propriedades físicas, como leveza, durabilidade e facilidade de manuseio, além do baixo
custo de aquisição. O material de confecção da base foi a madeira, a qual devido à resistência e
durabilidade, foi selecionada em relação ao alumínio e acrílico, que para as dimensões sugeridas
apresentariam custo mais elevado. Para o acionamento do sistema definiu‐se o motor de
corrente contínua (CC) em relação ao motor de passo, devido ao fato do motor CC possuir baixar
inércia, alimentação direta por meio de corrente contínuo e grande número de rotações por
minuto (RPM).

PROJETO MECÂNICO DO PÊNDULO INVERTIDO
A construção do projeto mecânico, além das etapas descritas anteriormente, dividiu‐se
em duas outras: o desenvolvimento do protótipo utilizando o software CAD SolidWorks, e a
construção da parte mecânica do pêndulo. Essa consistiu na implantação prática dos conceitos
teóricos estudados por meio da fundamentação teórica do protótipo didático. A construção foi
realizada com base na estruturação de cada um dos componentes citados anteriormente, sendo
a estrutura básica feita com base na estrutura de uma impressora. A Figura 4 (a) ilustra o pêndulo
invertido desenvolvido no SolidWorks, com as cotas e dimensões do projeto, enquanto a Figura 4
(b) ilustra o protótipo construído.

(a)

(b)

Figura 4 – (a) projeto mecânico elaborado no SolidWorks, em mm (AGUIAR, 2014); (b) Protótipo
construído do pêndulo invertido.
CIRCUITOS DO PÊNDULO INVERTIDO
Com o intuito de prover o controle do pêndulo invertido, utilizou‐se um controlador
eletrônico PID analógico, o qual passou por diferentes etapas de projeto, que vão desde a
implementação do controlador em ambiente simulado, utilizando o software Proteus, à
construção efetiva do circuito, que se encontra finalizada. Apesar de ser nomeado como
controlador analógico PID, esse circuito divide‐se em três blocos, dos quais apenas um exerce a
função de controlador. Um refere‐se ao circuito de sensoriamento, no qual está inserido o sensor
de medição da posição da haste, que no caso do projeto corresponde a um potenciômetro linear
do tipo carbono. Este, portanto, não realiza controle, diferente do segundo que, tecnicamente, é
o controlador analógico PID. Por fim, o último bloco agrega o circuito de acionamento.
Como destaca o diagrama de blocos do circuito, ilustrado na Figura 5, o sensor efetua a
medição da posição da haste, que consiste na variável do processo. Então, um sinal de tensão
proporcional a essa medição é enviado ao controlador, especificamente ao circuito de controle
analógico, que possui três diferentes sinais de saída. São eles: sinal proporcional, integral e

derivativo, que correspondem aos blocos PID. Essas tensões são encaminhadas ao somador o
qual tem por função somar os três sinais, gerando uma tensão final de saída (Vout), que
corresponde ao sinal para o funcionamento do motor.

Figura 5 – Diagrama de Blocos do circuito.
A partir do circuito de controle é gerado um sinal de correção destinado ao atuador, o
motor elétrico de corrente contínua. O sinal é transmitido ao circuito de potência, o qual é
responsável por fornecer a corrente elétrica necessária para a alimentação do motor, diferente
do circuito de controle que fornece apenas sinal de transmissão em forma de tensão.
Em suma, o sinal do sensor, que é proporcional a posição da haste, provoca uma atuação
do motor elétrico no processo com o objetivo de contrabalancear o deslocamento angular da
haste, promovendo ao processo o retorno ao set point (posição vertical da haste, 90°). Esta
relação entre sinal de correção e o sinal do potenciômetro é dada pelo algoritmo de controle PID,
equação (1). O circuito eletrônico e a placa real do controlador PID podem ser visualizadas na
Figura 6 (a) e 6 (b), respectivamente.

Equação (1)
Onde: Vp = Sinal proporcional; Vi = Sinal Integral; Vi = Sinal derivativo; Vout = Sinal PID; Vin =
Sinal do sensor; Kp = Ganho Proporcional; Ki = Ganho integral; Kd = Ganho derivativo. Todos os
sinais mencionados possuem como unidade o volt, sendo que os ganhos são valores
adimensionais.

(a)

(b)

Figura 6 – (a) Circuito eletrônico do controlador PID. (b) Placa do controlador PID.
Para corroborar com o efetivo funcionamento do controle PID geraram‐se alguns gráficos
dos sinais do controlador. O circuito foi simulado em malha aberta utilizando o software Proteus,
no qual foi inserida uma onda quadrada, na entrada do controlador, apresentada na Figura 7.
Apresenta‐se nos eixos das ordenadas as tensões, medidas em volt (V), em relação ao tempo, em
milissegundos (ms), no eixo das abscissas.

Figura 7 – Onda quadrada de entrada no circuito de controle, em malha aberta.

O gráfico do sinal de saída do controlador, diante de uma entrada de onda quadrada, está
representado na Figura 8. Assim como no caso anterior, o eixo das abcissas é representado pelo
tempo (ms) e o eixo das ordenadas pelas tensões (V). Observa‐se, através do gráfico, que o
circuito PID está funcionando de maneira correta, dado que o mesmo é semelhante à curva
teórica PID para uma onda quadrada. Nota‐se ainda, que o sinal de saída efetivamente é a soma
dos sinais proporcional, integral e derivativo.

Figura 8 – Gráfico Tensão (V) X Tempo (ms).
O primeiro, proporcional, influencia na amplitude geral do sinal de saída; o segundo,
integral, provoca as rampas crescentes e decrescentes de tensão; o último, derivativo, promove
os picos no sinal. Ainda através do gráfico, observa‐se que o valor máximo de tensão não excede
a 3,8V. Isso denota que posteriormente o sinal é amplificado a um valor de tensão conveniente
ao motor CC. Isso não é executado logo no controlador PID, para não se correr o risco de
saturação dos amplificadores operacionais fazendo que os sinais perdessem parte da informação.
PERSPECTIVAS FUTURAS
Atualmente encontra‐se em desenvolvimento um novo controlador analógico. Este possui
diversos aspectos em comum em relação ao primeiro, diferenciando‐se, principalmente, em
virtude da utilização do PWM (Pulse‐Width Modulation) para o controle da velocidade do motor,
ao invés da aplicação de um sinal analógico, proposta do circuito anterior. Construtivamente,
utiliza‐se o mesmo método de controle PID, todavia eletronicamente esse circuito é mais
complexo, como ilustra a Figura 9.

Figura 9 – Diagrama de Blocos do novo circuito.
Como demonstra o diagrama do circuito, ilustrado na Figura 9, os novos blocos como
Gerador de Função, Comparador, Sentido de rotação e L298, interagem no circuito
essencialmente para prover o possível e adequado funcionamento do sinal em PWM, o que
confere um aumento da eficiência e precisão do circuito.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A integração entre a parte mecânica e o circuito eletrônico do projeto foi bem sucedida,
conseguindo‐se observar o funcionamento do pêndulo invertido. Todavia, notou‐se ao decorrer
dos testes, a possibilidade de aumentar a eficiência do protótipo, utilizando um circuito
aprimorado para isso. Tendo em vista essa constatação criou‐se o segundo circuito, o qual está
sendo implementado atualmente. Por fim, pretende‐se desenvolver um controlador PID Digital,
com objetivo de efetuar um estudo acerca da eficiência entre os dois métodos de controle
empregados: um com o controlador analógico, e o outro com o controlador digital. Com esta
análise será possível compreender os prós e contras dos dois métodos, possibilitando efetuar
uma análise sistêmica a respeito do funcionamento do pêndulo invertido.
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RESUMO
Este trabalho possui como finalidade mostrar que
elaborar um carregador eólico/portátil para celular é de
extrema importância, muita gente que não tem tempo
para carregar seu celular em casa precisa de uma
solução, hoje, a maior parte da população usa seus
celulares o tempo todo e, na maioria das vezes, quando
eles descarregam não tem como, nem onde carregá‐los.
Para a construção desse artigo, pesquisamos em sites e
livros, para assim, elaboramos um questionário que foi
aplicado no IFRN‐Campus Nova Cruz, a maioria das

pessoas que respondeu, considerou boa e aprovou a
ideia do nosso CGEMC 4kw (Carregador e/ou gerador
eólico móvel para celular). Analisamos o fato de que as
pessoas estão necessitando cada vez mais desse eletro
portátil, da mesma forma, também há necessidade de se
ter um carregador para suprir todo esse consumo de
bateria. Além de tudo, é uma ideia sustentável, sendo
assim, uma energia renovável. Em suma, nosso principal
objetivo é apresentar a ideia e no futuro construí‐lo para
melhor adequação das pessoas.

PALAVRAS‐CHAVE: Carregador, solução, portátil, celulares, eólico.

USING THE ELECTRONIC ANALOG TO DEVELOP A BOOT AND / OR WIND GENERATOR FOR
MOBILE PHONE
ABSTRACT
This work has as purpose to show that develop a wind
/ portable charger for mobile is extremely important ,
many people do not have time to charge your cell
phone at home need a solution today , most of the
population uses their mobile phones all the time and ,
most often , when they have no way to unload , or
where load them .To construct this article, we
searched websites and books , thus , we developed a
questionnaire that was applied in IFRN New Cross ‐
Campus , most of the people who responded , felt

KEY‐WORDS: Charger, solution, laptop, mobiles, wind.

good and approved the idea of our CGEMC 4kw (
charger and / or wind generator for mobile phone).
We looked at the fact that people are increasingly
requiring that portable electro, similarly, there is also
the need to have a charger to supply all that battery
consumption. After all, it is a sustainable idea, so,
being a renewable energy. In short, our main goal is
to present the idea and build it in the future to better
match people .

UTILIZANDO A ELETRÔNICA ANALÓGICA PARA DESENVOLVER UM CARREGADOR E/OU
GERADOR EÓLICO MÓVEL PARA CELULAR

1. INTRODUÇÃO
Na atualidade podemos observar a quantidade de pessoas que estão utilizando seu
celular em diversos lugares e de múltiplas formas. Quando paramos para analisar o nível de
bateria que um celular precisa para ficar carregado o dia inteiro, notamos que é insuficiente
carregar o celular apenas uma vez por dia (para aqueles que não largam do seu celular) no
carregador convencional. Por isso, mediante a real necessidade observada, surgiu a proposta de
criar um carregador eólico que pudesse suprir todo esse consumo de bateria, em qualquer lugar
que passasse correntes de ar, sendo uma alternativa mais viável, no que diz respeito ao custo e
ao benefício oferecido.
A ideia partiu do seguinte pressuposto: “Como criar um carregador e/ou gerador eólico
móvel para celular?”. Como sabemos que nenhum resultado vem antes de muito trabalho e
muita pesquisa, foi preciso buscar uma grande base teórica com subsídios técnicos através da
eletrônica analógica para que as nossas metas fossem congratuladas. Para tanto, obter tal
conhecimento do assunto aqui discutido não é tão simples, mas com algumas analisas sobre o
tema, percebemos que estamos no caminho certo para obter as informações necessárias para a
execução do projeto.
O carregador e/ou gerador eólico para celular é uma investida inicial na área, algo nunca
feito, sendo a mesma um conceito inovador, não podemos deixar de citar que trás “certos”
recursos e soluções para aqueles que não largam do seu aparelho. Levar seu próprio carregador
na bolsa carrega‐lo sem precisar pluga‐lo em tomadas, carregar seu telefone sem se quiser ter
uma tomada por perto e dentre outros aspectos que podemos citar sobre o benefício de se ter
um carregador portátil eólico em mãos. Por fim, não podemos deixar de mencionar que é
também uma ideia sustentável, fonte de energia renovável.
2. METODOLOGIA
Esse trabalho foi movido a ideias, procuramos estudar a possibilidade de desenvolver algo
que facilite vários serviços para pessoas que necessitam de seu celular sempre carregado, através
de pesquisas em sites e livros de eletrônica analógica. Além disso, elaboramos um questionário e
aplicamos com 60 servidores (técnicos administrativos e docentes), o qual continha três
questões.
Mas não frisamos apenas isso, buscamos também ajudar o meio ambiente com a
utilização do vento, que se for muito forte consegue carregar o carregador e isso facilita muito a
quem está no seu automóvel e precisa carregar seu aparelho eletrônico. Procuramos um modo
de tornar essa energia mais viável para o dia a dia. Com o uso excessivo do celular, as pessoas
precisam carregá‐los sempre, e isso gasta bastante energia, com o carregador eólico, esse gasto
vai diminuir.

Utilizamos como principais suportes teóricos os estudos de Rodrigo Torres e no site no
G1.com, em uma matéria do Fantástico. Nesses sites buscamos saber mais sobre o uso excessivo
do celular, que aumenta cada vez mais. Também usamos como fontes de nossas pesquisas os
livros: Eletrônica aplicada (CRUZ, 2007) e Elementos de eletrônica digital (CAPUANO & IDOETA,
2000).
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No mundo contemporâneo é vista a necessidade excessiva de se utilizar smartphones (é
um celular com tecnologias avançadas, o que inclui programas executados um sistema
operacional, equivalente aos computadores.) até no meio de trabalhos, escolas, viagens, em
qualquer lugar é essencial, desde que esteja com a bateria carregada.
Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pelo instituto Jumio (empresa que faz
pesquisas sobre opiniões de pessoas) relatada no site globo.com na página do fantástico, mostra
que ao entrevistarem 1100 pessoas obtiveram tais dados: 35% dos entrevistados assumiram que
usam o celular no cinema, 33% usam num encontro, 19% usam na igreja, 12% usam durante o
banho, e 72% não consegue ficar 1,5m longe do celular sem ficar nervoso.
Consideramos, então, que atualmente o fluxo de pessoas que utilizam aparelhos celulares
e consomem uma larga escala de bateria nos dias atuais é enorme. Eis o problema que estamos
abordando no nosso trabalho, procuramos uma possibilidade de auxiliar essas pessoas.
Sabemos que várias pessoas vêm anunciando programas que por sua vez auxiliam até
grandes donos de empresas até seu respectivo funcionário. Pois, programas comerciais
complexos já são desenvolvidos em uma linguagem de acordo com o funcionamento desse
aparelho. Podemos observar a acessibilidade desses programas como, por exemplo: programas
de bancos, programas de controle, programas de segurança no trabalho (em alguns casos.) e
dentre outros. “Com o advento da internet e os serviços de telefonia móvel dotados de
conectividade com a rede mundial de computadores – smartphones ‐ surgiu aos empregadores e
operadores do Direito uma nova safra de questões” (LAMONATO, 2013).
Os celulares não são recursos relativamente novos, ou seja, não é uma tecnologia
recente, pois há tempos já desempenham funções complexas que anteriormente só podiam ser
aplicadas em dispositivos mais potentes, tais como os computadores. Atualmente, com a difusão
do smartphone, tem crescido gradativamente as possibilidades de serviços e aplicações nesses
equipamentos, permitindo até uma suposta substituição de um computador convencional por
este, uma vez que, é capaz de desenvolver as mesmas funcionalidades, apresentando maior
flexibilidade pelo fato de ser mais portátil. A utilização desses componentes nas mais diversas
instituições de ensino, nos dias de hoje é cada vez mais frequente e relevante.
"Precisamos começar a integrá‐los no cotidiano escolar. Enquanto instrumento de
informação e comunicação, o celular tem o potencial inquestionável de viabilizar o acesso a
dados e colocar pessoas em contato", diz Antonio Carlos Xavier, professor da UFPE (Universidade
Federal de Pernambuco) do Núcleo de Estudos de Hipertexto e Tecnologias Educacionais.
Todos os meios enfatizados nesse estudo necessitam do uso demasiado de um aparelho
ininterruptamente carregado. Porquanto, esses programas utilizam alta escala de energia.
Todavia, para que estes smartphones funcionem normalmente estudamos um meio para tentar

resolver todos esses problemas para pessoas que não continuamente tem uma tomada
disponibilizada por perto.
Um carregador que seja movido à energia gerada por meio do vento, poderia sem dúvida
ser útil para quem usa frequentemente um meio de locomoção como carros e motos, que por
sua vez podem por sua velocidade fazer com que uma hélice gire rapidamente a ponto de
transformar energia cinética em energia elétrica. Portanto, é uma ótima forma de aproveitar a
energia do vento.
Contudo, o CGEMC1 4kw (Carregador e/ou Gerador Eólico Móvel para Celular) vem
trazendo consigo uma ideia inovadora. Estudos sobre a energia eólica com celulares estão sendo
desenvolvidos por nós. No entanto, um carregador que transmita energia provida do vento pode
auxiliar e contribuir muito para vida de pessoas que não possuem uma disponibilidade de
tomadas por perto. Por isso, escolhemos a energia eólica para ser nossa principal potencialidade
nesta proposta.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para a construção dessa parte do nosso artigo, elaboramos um questionário com 3
questões e o aplicamos no IFRN‐Campus Nova Cruz para servidores e professores, entre eles,
obtivemos uma média de 60 pessoas, e com isso montamos nossos gráficos.
Dessa forma, os gráficos a seguir representam respectivamente os resultados referentes à
primeira, segunda e terceira questão:
_Quantas vezes por dia você recarrega seu celular?

Gráfico 01 – Percentual de respostas da questão 01

1

CGEMC (Consiste em um Carregador e/ou Gerador Eólico Móvel para Celular).

Percebemos, então, que 40% das pessoas entrevistadas carregam o celular três vezes por
dia, tomando, assim, muito tempo delas, ao esperar o celular carregar, grande parte precisa se
deslocar todos os dias de Natal para o município de Nova Cruz todos os dias. Muitas vezes, não
têm tempo para carregá‐los em casa e na viagem não tem carregador em seus carros, a ideia do
carregador/eólico para eles seria uma ótima opção. Como podemos observar, a menor parte
dessas pessoas carrega o celular apenas uma vez, apena 10%. Os outros ficaram entre duas ou
mais de três vezes, isso deixa a precisão do nosso carregador ainda maior.
_Você considera viável a ideia de criar um carregador eólico para celular?

Gráfico 02 – Percentual de respostas da questão 02

Aqui, mais da metade dos indivíduos envolvidos na pesquisa (63%) consideram que a idea
do CGMEC 4kw é viável, muitos deles realmente precisam desse carregador e aprovaram essa
possibilidade. Com issso, analisamos que uma grande parte considera essa invensão como algo
duradouro. Contudo, 16% ainda não aprovou este projeto, duvidando da capacidade do
aparelho, além de termos essa porcentagem dos servidores não concordando com a proposta,
temos uma boa parte que não sabe ainda o que dizer sobre ele, que, como podemos ver acima
foram 21%.
_Você ultilizaria o carregador?

Gráfico 03 – Percentual de respostas da questão 03

Neste gráfico, podemos ressaltar que a maioria, representada por 68% dos entrevistados,
afirmaram que sim, usariam o carregador eólico para manter seu celular carregado. Além de,
tendo em vista a análise do gráfico anterior, termos ganhado uma boa porcentagem para a
aprovação do projeto do nosso condutor de energia. No entanto, 19% dos servidores que
responderam o questionário, ainda declararam dúvida na útilização do mesmo, já o restanto que
correspondem a 13% dos questionados não estão assegurados quanto ao uso deste aparelho.
5. CONCLUSÃO
Entre todos os resultados obtidos e pesquisas já citadas acima, concluímos que o
carregador e/ou gerador eólico portátil é de extrema importância, pois além de facilitar o dia a
dia das pessoas é mais favorável para o meio ambiente. Referindo‐se a pesquisa com os
servidores do IFRN‐Campus Nova cruz, percebemos que a grande maioria deles aprova a ideia do
CGEMC 4kw, carregador e/ou gerador eólico móvel para celular, (nome pelo qual optamos para o
carregador).
Concluindo nossos estudos e posteriormente, construindo esse novo condutor de energia
conseguiríamos uma melhor relação entre o tempo de carga da bateria e o tamanho do mesmo,
transformando a energia mecânica em elétrica, suficiente para carregar a bateria.
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RESUMO
O presente artigo aborda a análise em sistema RTOS
(Real‐Time Operation System) na aplicação em
cineantropometria (medição do movimento humano) de
atletas, por meio de simulação da curva de rendimento
atlético em plataforma de sistema de controle projetada
sob escala reduzida.
Para tanto, recorreu‐se ao desenvolvimento de sistema
de controle microcontrolado, com algoritmo baseado
em sistemas à eventos discretos (SED), de modo a
permitir diagramação da curva de velocidade do corpo
de prova e visualização de dados terminal de ambiente
computacional em PC (Personal Computer).
O sistema de processamento e aquisição de dados
projetado possibilitou a amostragem de sinal em

intervalos de 527ms da taxa de variação de
deslocamento do corpo de prova em função do tempo,
utilizando‐se transdutor SONAR (Sound Navigation and
Ranging).
Aqueles sistemas operam em modo concorrente, em
que se registra qualquer variação de deslocamento do
corpo de prova e envia os dados à porta de comunicação
serial de um computador portátil para um dispositivo de
interface humana.
Com isso, são demonstrados a análise estatística e
recursos computacionais para averiguar‐se a precisão
dos instrumentos e manipulação dos dados relativos ao
fim de medição em tempo real em estudo posterior.

PALAVRAS‐CHAVE: Sistema de aquisição de dados, PIC18F2550, Arduino, cineantropometria, processamento de
dados.

MEASUREMENT SYSTEM BASED ON SIMULATED PERFORMANCE ATHLETIC
ABSTRACT
This study provides the analysis of real‐time operation
system for the kinanthropometry (measurement of
human movement) application of athletes, by simulation
of athletic performance in curve control system
designed under reduced scale platform.
Then, was developed a microcontroller control system,
based on the discrete event systems (DES) algorithm and

a processing system designed for data acquisition of
displacement of the specimen in time function, using
SONAR (Sound Navigation and Ranging) transducer.
With this, statistical analysis and computational
resources are demonstrated to investigate the precision
of instruments and manipulation of data at the end of
the real time measuring for later study.

KEY‐WORDS: Data acquisition system, PIC18F2550, Arduino, kinanthropometry, data processing.

SISTEMA DE MEDIÇÃO EM RENDIMENTO ATLÉTICO SIMULADO
INTRODUÇÃO
Cineantropometria é uma especialização científica interessada na aplicação de medição para
avaliar a dimensão, forma, composição, maturação e função motora grosseira do ser humano. É
uma disciplina básica para a resolução de problemas relacionados ao crescimento, exercício,
performance esportiva e nutrição, o que põe o atleta individual em um foco de objetivo e provê
um interesse claro do status de sua estrutura em qualquer situação, ou mais importante,
disponibiliza a quantificação do crescimento diferencial e influências de treinamento. (MARFELL‐
JONES, 1991).
Conforme cita Estrela (2006), a avaliação é um processo de fundamental importância dentro da
educação física, seja escolar, esportiva, de rendimento, entre outras. O presente artigo leva em
consideração apenas a avaliação formativa descrita pelo autor, abrangendo a performance do
corpo de teste através de métodos numéricos e sistemas eletroeletrônicos
Essas capacidades biofísicas, quando aplicadas à cineantropometria, são definidas como todo o
atributo físico treinável em um organismo humano, ou seja, todas as qualidades físicas motoras
das mais simples às mais complexas que se é possível executar. Assim, a velocidade foi o
parâmetro biofísico pesquisado e estipulado como maior importância para a análise neste
projeto. A descrição detalhada das principais variáveis biofísicas podem ser encontradas em
Wilmore e Costill (2001) e Shidoji e Matsunaga (1991).
A fim de exemplificar, a figura 1 descreve este o método de medição de sistema de aquisição de
dados utilizando‐se sensores fotocélulas.

Figura 1 – Teste de medição utilizando‐se fotocélula.
Fonte: Čoh, Tomažin, Štuhec, 2006.
Nesse contexto, integrou‐se os conceitos de cineantropometria e sistemas embarcados para a
aplicação em ciência do esporte como meio de validação de testes em rendimento atlético e
obtenção da curva característica das capacidades biofísicas do esportista (e.g. velocidade,

potência, aceleração e força). Isto porque boa parte dos dispositivos encontrados em mercado
não possuem validação técnico‐científica já que não foram submetidos à testes rigorosos em
laboratório de institutos de medidas regulamentados por órgãos governamentais.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente, tratou da medição com corpo de prova em repouso e em movimento com medição
em bancada com sistema de controle (malha aberta) sob escala reduzida. No teste inicial
(estacionário) verificou‐se o funcionamento dos componentes e fez‐se o tratamento estatístico
dos erros e a calibração dos sensores e instrumentos. No teste posterior (dinâmico), foi utilizado
o sistema de medição e processamento para que o sistema aferisse a variável biofísica de
velocidade. Os testes utilizando‐se sistema de controle foram efetuados para simular um atleta
em movimento e obter‐se o controle do movimento do corpo de prova. No caso do sistema de
medição e processamento, este foi responsável pela aquisição de sinal da velocidade linear de
deslocamento do corpo de prova e a distância entre o corpo e o transdutor.
CONTROLE E PROCESSAMENTO
Sistema de Controle
Partindo‐se dos conceitos referentes à sistemas a eventos discretos (SED) demonstrados por Cury
(2001) e Keller (2009), desenvolveu‐se o controle de autômato finito determinístico (circuito
elétrico visto na figura 2), em malha aberta, contendo o microcontrolador de 8 bits PIC18F2550,
com 10 bits de resolução dos canais de conversão A/D (analógico/digital) para manter o corpo de
prova em movimento e validar os testes de velocidade do sistema de aquisição de dados.

Corpo de Prova

Monitor

Módulo de Controle
Transdutor

Figura 2 – Esquemático eletrônico do módulo de controle.
Fonte: os autores.

O algoritmo de controle do firmware do microcontrolador foi baseado no diagrama de estados
de transição da figura 3. Na imagem verifica‐se os estados (w,x,y e z) e transição (a,b,c,t0).

Figura 3 – Máquina de estado do sistema simulado.
Fonte: os autores.
Na tabela 1 são demonstrados os estados e a descrição dos eventos.
Tabela 1 – Tabela de transição de estados.
Estado
W
X
Y
Z

Descrição
Sistema Inativo
Corpo de Prova em Repouso
Movimento em sentido Esquerda‐Direita
Movimento em sentido Direita‐Esquerda

Fonte: os autores.
Sistema de Processamento
Um sistema de aquisição de dados, conforme Helfrick e Cooper (1994) demonstram, é um
sistema embarcado utilizado na medição e registro de sinais de medição direta (como tensão ou
corrente) ou sinais com medição por meio de transdutor.
No caso do processamento de sinal para a aquisição de dados na medição de velocidade, utilizou‐
se o sistema embarcado Arduino Uno, com microcontrolador ATmel 328p, juntamente com
transdutor SONAR (Sound And Navigation Ranging) HC‐SR04.
Para a manipulação dos dados, a expressão da velocidade Vy (t) , baseando‐se no cálculo
numérico diferencial, foram utilizados os conceitos propostos por Pinney e Baker (2014), em que
a velocidade é dada por,
t

Vy (t)  Vi   a y (t )dt

[m/s]

equação (1)

ti

Sendo Vi a velocidade inicial e a y a aceleração sobre o eixo de deslocamento analisado. Com isso,
utilizando noções de taxa de variação do deslocamento y em função do tempo, chega‐se a,
dy dy

[m/s]
equação (2)
Vy  lim
t 0 dt
dt
No cálculo computacional, a equação de derivação pode ser expressa em termos de diferenças
finitas, há um intervalo de tempo t constante, conforme a formulação expressa na equação 3,
y  y y
Vm  2 1 
[m/s]
equação (3)
t
t2  t1

RESULTADOS
Medição com Corpo de Prova em Repouso
Utilizando‐se a abordagem matemática do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia
(2010) para a velocidade do som, chegou‐se a aproximadamente 344 m/s, à 20 °C, que as ondas
mecânicas percorrem o mesmo caminho duas vezes e com base na eq. 3, a distância entre o
corpo de prova e o sensor, é dada através da eq. 4.

y  344.

t
2

[m]

equação (4)

Posteriormente, foi efetuado o experimento para a distância de 58cm. A figura 4 demonstra a
resposta do sensor operando à frequência de 40kHz, com uma resposta ao impulso de 3,2ms de
largura de pulso.

Figura 4 – Largura de pulso equivalente a distância de 0,58m.
Fonte: o autores.
Assim, utilizando‐se a equação 4, obtém‐se,

3, 2.103
y  344.
 0,550 m
equação (5)
2
Com estes dados e para medições em 12cm e 38cm, verificou‐se uma margem de erro de até
15% entre valor teórico e experimental. A tabela 2 demonstra os dados obtidos via cálculo e
resultados.
Tabela 2 – Cálculo do erro para os dados obtidos
Distância Real (m)

Valor Amostrado (m)

Cálculo Teórico (m)

Erro Absoluto

Erro Relativo (%)

0,120

0,120

0,138

0,018

15,000

0,380

0,380

0,334

0,046

12,105

0,580

0,580

0,550

0,030

5,172

Fonte: os autores.

Os valores amostrados demonstraram que o cálculo teórico não estava condizente com o evento,
levando a considerar a ocorrência de erro grosseiro devido calibração errônea do equipamento e
erro sistemático, possivelmente devido ao mal funcionamento do osciloscópio ou ponteira.
Medição com corpo de prova em Movimento
Durante o percurso, o sistema permitiu amostrar o sinal referente ao sensor ultrassônico,
converter os dados em string, fornecer a visualização em LCD (Liquid Crystal Display) e transmitir
os dados a cada 527ms via USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter)
para o computador portátil. Na figura 5, os dados podem ser vistos no gráfico v  f (t) e no
quadro de dados seriais visto na imagem. O teste executado em dutycycle d de 45%, como
demonstra o relatório de teste do HyperTerminal (figura 5, a.)
Utilizando‐se as equações 6 e 8, a velocidade máxima aproximada pode ser calculada.
w(dc %)  2, 6379.dc 27, 65
[RPM]
equação (6)

w(dc %)  2, 6379.45  27, 65  91, 056 RPM

equação (7)

Convertendo‐se de velocidade angular para linear, tem‐se,
V ( )  1, 25..0,10472

[cm/s]

equação (8)

V ( )  1, 25.91, 056.0,10472 cm/s

equação (9)

V ( )  11,91923 cm/s

equação (10)

Figura 5 – a. Terminal de dados em PC; b. Gráfico e string em LabVIEW (laptop).
Fonte: os autores.

Apesar de o sistema demonstrar no gráfico os dados adquiridos, o processamento foi prejudicado
pela multiplexação computacional dos dados, que enviava ao mesmo tempo para o quadro de
dados seriais e para o gráfico. Mesmo assim, os valores alcançados se assemelharam aos dos
calculados teoricamente. Como pode se verificar no quadro de dados da figura 5,b., o sistema
possuiu resposta de 11,919cm/s ±12,929% ‐ em regime permanente após o pico de ‐ 165,40 cm/s
ocorrido durante o acionamento do sistema. Essa variação considerável de velocidade demonstra
que o sensor não operava de modo correto.
Exportando‐se os dados do terminal computacional de recepção dos dados para a ferramenta MS
EXCEL, foi possível construir o gráfico que descreve o comportamento do corpo de prova,
podendo ser visto na figura 6. Nesse caso, a linha em vermelho determina os dados que não
receberam um tratamento por filtragem digital, enquanto a linha em preto recebeu tratamento
por média móvel de 2 amostras, constituindo um exemplo de filtragem do tipo FIR (Finite Impulse
Response) aplicado por convolução de média móvel dos dados do sinal adquirido.

Figura 6 – Velocidade em função do tempo sem tratamento (linha em vermelho) e com
tratamento por filtragem digital.
Fonte: os autores.
Verifica‐se que ocorre uma suavização da curva, otimizando a resposta no tempo, pois elimina os
ripples do sinal. Apesar de se ter feito uma amostragem de 52 pontos, houve uma carência de
amostras em relação ao tempo de operação do autômato. Isto resultou da variação brusca de
sinal (visto nos spikes da curva), reduzindo a precisão. Diante disso, para que se elevasse a taxa
de amostragem seria necessário a utilização de um sistema microcontrolado de aplicação mais
precisa, como o DSP (Digital Signal Processing), que possui módulos de filtragem digital e FFT
(Fast Fourier Transform) internos.
Caso fosse utilizado, via algoritmo do firmware, o filtro FIR demonstrado na figura 7 (linha negra)
o resultado do sinal se aproximaria de uma constante no intervalo [13;29]s . Aumentando‐se o
número de amostras da filtragem para 8 pontos, o resultado da constante no intervalo [13;29]s
seria 12,269 cm/s, valor mais adequado ao valor calculado de 11,919 cm/s , com variação de
2,936%) e que tornaria a curva de resposta ainda mais suave, como o exemplo demonstrado na
figura 7.

Figura 7 – a. Sinal sem tratamento de processamento digital. b. sinal amostrado com média
móvel de 11 pontos. c. tratamento por amostragem em média móvel de 51 pontos.
Fonte: Coutinho, 2010.
Em contrapartida o número de amostras também é reduzido de 52 amostras de sinal sem
tratamento para apenas 6 amostras no sinal filtrado, o que exige uma quantidade de amostras
considerável de processamento.
Este tipo de filtro apresenta um desempenho satisfatório no que diz respeito à redução de ruído
branco, preservando a resposta do degrau (COUTINHO, 2010). Entretanto, possui um elevado
tempo de aquisição devido ao processo de amostragem. Isto porque num sistema do tipo RTOS,
o processamento necessita ter o tempo de amostragem tendendo a zero de modo que a média
móvel não interfira na aquisição em tempo real. Assim, para não se estender as linhas de código
no firmware (interfere no tempo de aquisição), optou‐se por executar o processamento através
de ferramenta computacional dos dados em PC.
Fazendo‐se uma comparação com os sistemas utilizados atualmente, recorreu‐se ao estudo de
Letzelter (2006). Neste estudo, fez‐se medição da curva de velocidade dos atletas de elite e
juvenis através do sistema LAVEG (Laser Velocity Guard) e apresentação dos valores com o
software das3 (figura 8).

Figura 8 – Curvas de medição do sistema LAVEG.
Fonte: os autores.
Como se pode ver na figura, o sistema é capaz de fornecer uma medição da velocidade do atleta
para até 100m. Mesmo assim, as medições são bastante restritas quanto às variáveis biofísicas,
pois medem apenas a velocidade e possuem valor elevado por ser um sistema baseado em LASER

(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), exigindo precisão no arranjo de lentes
e na especificação dos componentes do sistema embarcado.
CONCLUSÃO
Os dados do presente estudo demonstram que é possível desenvolver o protótipo para análise
do rendimento atlético em escala real, sendo que para obter‐se uma melhor otimização na
aquisição de dados, seria necessário utilizar‐se de técnicas complexas de algoritmos digitais, o
que se evitou executar, pois, para o fim de software RTOS com os dispositivos utilizados, o tempo
de amostragem do sinal seria maior. Como alternativa, recorreu‐se à filtragem por meio da
manipulação estatística e de cálculo numérico em ferramenta computacional do PC.
Desse modo, para que sejam efetuadas medições precisas, confiáveis e com tempo de
processamento inferior ao efetuado, deve‐se utilizar de sistemas embarcados de processamento
adequados aos fins de medição do tipo RTOS, como por exemplo, circuito integrado DSP (Digital
Processing Signal) ou os microcontroladores RISC (Reduced Instructions Set Computing) baseados
em arquitetura ARM‐32bits. Verificou‐se também, que o sensor mais adequado, em termos de
custo‐benefício para aplicação em medição de rendimento atlético seria o transdutor com
RADAR (Radio Detection and Ranging) por ter um alcance maior em um sistema de menor
dimensão ‐ em comparação aos demais sensores de mesmo fim – e por operar através da
propagação de ondas eletromagnéticas, isto é, operar à velocidade da luz.
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RESUMO
Os semáforos são instrumentos utilizados para controlar
o tráfego de veículos e de pedestres em quase todo o
mundo. Utilizam uma simples linguagem e por isso é de
fácil entendimento até mesmo para quem não sabe ler.
Devido a isso foi desenvolvido um semáforo que irá
controlar o fluxo do trânsito utilizando a plataforma de
desenvolvimento Arduino. Os semáforos foram

acoplados em uma maquete contendo dois cruzamentos
de modo que em cada um deles se encontra um
semáforo de veículos e de pedestres. Neles encontram‐
se uma sincronização desenvolvida através do Arduino,
no qual foram criados códigos que serão enviados ao
circuito fazendo‐o executar os comandos que emitirão
sinais luminosos diferentes em situações distintas.

PALAVRAS‐CHAVE: Semáforos, Cruzamentos, Controlador de fluxo, Sincronização.

TRAFFIC LIGHTS THAT INTERACT WITH PEDESTRIANS
ABSTRACT
Traffic lights are instruments used to control vehicles as
well as pedestrians in many places in the world. Such
devices use simple language and are therefore easy to
be understood even by those who cannot read. Due to
this fact, we have developed a traffic light which will
control the traffic flow using the Arduino electronics
prototyping platform. The traffic lights were connected
to a model containing two junctions in which there are

either vehicles or pedestrians in each of them. There is a
developed synchronization inserted in them via Arduino,
where codes were created to be sent to the circuit
making them run different commands that output light
signals in different situations.

KEYWORDS: traffic lights; intersections, flux control; synchronization.

1 – INTRODUÇÃO
De acordo com o Denatran semáforos são dispositivos geralmente compostos por três
focos de luz de seção redonda, nas seguintes cores: vermelho, amarelo e verde no semáforo de
veículos e vermelho e verde no semáforo de pedestres. Seu principal objetivo é autorizar ou
proibir o movimento de veículos de uma corrente de tráfego através das indicações luminosas
contidas neles.
É nessa proposta que nosso projeto se baseia, criando um semáforo representado em uma
maquete onde se encontram dois cruzamentos, cada um contendo semáforos de pedestre e de
veículos onde foi feita uma sincronização entre eles. Além disso, foi criada uma interação entre o
pedestre e o semáforo de pedestres através de um botão que quando acionado irá liberar a
passagem de pedestres pela avenida.
Os semáforos de veículos da avenida principal encontram‐se em verde enquanto não
houver uma interação entre o pedestre e o semáforo. Quando o pedestre acionar o botão o sinal
de verde do semáforo veicular muda após 9 segundos para amarelo e após 4 segundos no
amarelo muda para vermelho e assim o sinal vermelho do semáforo de pedestre muda para
verde onde passados 5 segundos retorna para vermelho e o semáforo veicular que estava em
vermelho volta para verde e assim pode ser iniciado um novo ciclo se o botão for acionado
novamente.

2 ‐ MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 ‐ Plataforma Arduino
É uma placa com micro controlador Atmega328. Possui 14 entradas/saídas digitais, 6
entradas analógicas, um cristal oscilador de 16MHz, conexão USB, uma entrada para fonte,
soquetes para ICSP, e um botão de reset. Simplesmente conecte‐a a um computador com o cabo
USB ou ligue a placa com uma fonte 5 AC‐DC (ou bateria). O Arduino Uno ilustrado na figura 1
seleciona automaticamente a fonte de alimentação (USB ou fonte externa).

Figura 1 ‐ Blocos Identificados do Arduino Uno.

2.2 ‐ Led
Em inglês: light‐emitting‐diode, em português: diodo emissor de luz ou simplesmente Led´s
(como são conhecidos). São componentes importantíssimos no mundo da eletrônica, onde sua
principal funcionalidade trata‐se da emissão de luz em equipamentos eletrônicos, sejam
eles produtos de microeletrônica como sinalizador de avisos, ou em algum equipamento maior,
como o semáforo. Os Led´s serão usados para representar as cores do semáforo. A figura 2
mostra variados tipos de Led´s.

Figura 2 ‐ Led´s
2.3 ‐ Transistor
Todo transistor possui três terminais, um deles recebe a tensão elétrica e o outro envia o
sinal amplificado. O terminal do meio chamado base é o responsável pelo controle desse
processo, pois somente quando é aplicada uma tensão na base do transistor a corrente elétrica
circula pelos outros dois terminais. A quantidade de tensão aplicada ao terminal do meio (ou
terminal de controle) determinará qual será a intensidade da corrente que sairá pelo terminal de
saída.
Nesse trabalho foi utilizado o transistor TIP 122 que funciona como chave no circuito
acionando o motor quando a base dele for alimentado por uma tensão de 5V do Arduino. O
transistor pode ser visto na figura 3.

Figura 3 ‐ Transistor TIP 122.

2.4 – Motor de Corrente Contínua
O funcionamento dos motores CC baseia‐se no princípio do eletromagnetismo clássico pelo
qual um condutor carregando uma corrente e mergulhado em um fluxo magnético fica
submetido a uma força eletromagnética. O sentido de rotação do eixo de um motor de corrente
contínua é imposto tanto pela polaridade norte‐sul do fluxo de campo, quanto pelo sentido da
corrente de armadura. Para inverter o sentido de rotação basta trocar a polaridade da fonte CC
que alimenta o enrolamento de campo ou da fonte CC que alimenta a armadura, no caso de
excitação independente. A figura 4 mostra o Motor CC.

Figura 4 ‐ Motor CC.
Para o funcionamento do motor foi montado um circuito em um protoboard no qual uma
fonte de tensão de 12V CC foi ligada em série com o motor e um resistor de 390 Ω, junto a esses
dispositivos foi ligado um transistor TIP 122 que funciona como chave no circuito acionando o
motor quando a base dele for alimentado por uma tensão de 5V do Arduino. Conforme mostra a
figura 5:

Figura 5 ‐ Circuito para o funcionamento do Motor CC.

2.5 – Montagem da Maquete
Para a construção da maquete da figura 6 foi usada uma estrutura de madeira (66 x 45 cm)
para apoiar uma base de isopor (50 x 39 x 3 cm). A montagem da base de isopor, da figura 6,
começou fixando o material emborrachado, um de cor verde representando as calçadas e outro
na cor cinza simulando a avenida dos carros e para a representação da avenida principal dos
cruzamentos foi feita uma esteira para simular o movimento dos carros sobre a avenida, para
isso foi utilizado um motor com conjunto de engrenagens com alimentação de 12V em CC.

Figura 6 – Maquete do Semáforo
Na construção da esteira foi utilizado em um dos lados da mesma um pedaço de madeira
circular com 8cm de comprimento onde foi furado o seu centro para encaixar o rotor do motor
visto na figura 7, que foi fixado na estrutura por meio de uma braçadeira. Do outro lado foi
utilizado mais um pedaço de madeira circular, dessa vez com o dobro do comprimento da
primeira e nas extremidades da madeira foram encaixados rolamentos de máquina, visualizados
na figura 8, tornando‐a um eixo giratório e esse eixo foi preso também com braçadeiras em
ambos os lados e a madeira que estava ligada ao rotor do motor foi envolvida com uma lixa para
dar atrito entre o rotor e o papel emborrachado que foi material usado para simular a esteira.

Figura 7 ‐ Motor da esteira.

Figura 8 ‐ Rolamento fixado no eixo da madeira.

Dando continuidade foram criados os semáforos utilizando seringas de 10 ml, onde foram
fixadas nelas Led’s que serão usados para representar as luzes dos semáforos nas respectivas
cores: vermelho, amarelo e verde para veículos e vermelho e verde para pedestres. Como pode
ser visualizado na figura 9, todos os Led´s dos semáforos têm seus terminais negativos
conectados em paralelo e soldados para assim formar um só fio que será ligado ao GND da
plataforma de programação e os positivos conectados aos pinos da mesma de acordo com a
programação feita.

Figura 9 ‐ Ligação dos terminais negativos dos Led’s.

A figura 10 abaixo ilustra o circuito dos Led’s de todos os semáforos. Cada Led da mesma
cor dos semáforos de veículos estão ligados entre si em paralelo, assim também como os dos
semáforos de pedestres. Os pinos do Arduino alimentam todos os Led’s do circuito e por meio
deles são emitidos os comandos que controlam os semáforos. Nos pinos 1, 2 e 3 do Arduino
estão conectados respectivamente os fios dos Led’s vermelho, amarelo e verde dos semáforos de
carros e os pinos 6 e 7 comandam os Led’s dos semáforos que controlam a passagem de
pedestres.

Figura 10 ‐ Circuito dos Semáforos.

A chave de pulso da figura 11, irá acionar os semáforos de pedestres quando o sinal do pino
9 do Arduino for igual a 1 e desacioná‐la quando for 0, permitindo ou não a passagem dos
pedestres pela via. A figura 12 mostra o circuito em aberto e o pino 9 em série com um resistor
ligado ao GND. O pino está aterrado desse modo o sinal que chega nele é 0 indicando que o
semáforo está fechado. Quando o pedestre acionar o botão a chave irá fechar permitindo que o
sinal 1 chegue ao pino 9, ou seja a tensão de 5V do Arduino alimentará o circuito fazendo o sinal
do semáforo abrir e liberar a passagem de pedestres.

Figura 11 ‐ Chave de pulso utilizada.

Figura 12 ‐ Circuito da chave de pulso.

As seringas foram posicionadas nos cruzamentos e atuaram como eletrodutos
possibilitando a passagem dos fios que foram soldados nos Led’s para serem conectados a uma
barra de sindal visto na figura 13, que se encontra fixada abaixo da estrutura de madeira, onde
estão concentrados todos os circuitos dos semáforos de forma a organizá‐los, que são
diretamente ligados ao Arduino. A figura 14 ilustra o semáforo feito com seringa.

Figura 13 ‐ Barra de sindal com todos os circuitos conectados.

Figura 14 ‐ Semáforo feito com seringa.

3 ‐ RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para a comprovação da interação entre o pedestre e o semáforo foi observado que o
tempo de processamento do Arduino para identificar que o botão do pedestre foi pressionado e
atuar diretamente no circuito, acendendo às devidas lâmpadas nos semáforos, foi da ordem de 9
ms, tornando assim o sistema mais ágil de modo que se implementado com outro controlador
pode‐se obter tempo de resposta divergentes e até mesmo mais rápidas. Para ver o
funcionamento da maquete foi publicado um vídeo mostrando seu funcionamento
http://youtu.be/4avMh8hnJ88.

Também foi observado o perfeito funcionamento do circuito montado para acionar o
motor que fazia a esteira funcionar, juntamente com o código criado para fazer a sincronização
dos semáforos dos veículos e para comandar o liga/desliga da esteira que simula a avenida, e os
semáforos dos pedestres que liberavam a passagem dos mesmos após as vias serem fechadas
pelos outros semáforos. Na figura 15 podemos ver a maquete finalizada.

Figura 15 – Maquete em funcionamento
4 ‐ CONCLUSÃO
Nesse trabalho foi apresentado um semáforo que tem por objetivo propor uma interação
entre o pedestre e o semáforo através de um botão no qual foi feito um sincronismo entre os
mesmos para isso acontecer. Os resultados do projeto foram satisfatórios de modo que se pode
ver o sincronismo acontecer e a interação entre o semáforo e o pedestre. Com isso foi possível
mostrar o acionamento dos motores usando circuito com transistor e o perfeito funcionamento
do protótipo.
Como proposta de trabalho futuro está sendo estudada a instalação de um sensor para
captar o fluxo de carros em determinada via, objetivando que no determinado momento em que
o sensor detectar maior intensidade de carros na avenida principal iria dar prioridade aos
mesmos fazendo assim que o semáforo de veículos ficasse aberto durante mais tempo.
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A automação residencial trata‐se da
aplicação de sistemas de controle baseados na
automatização para todas as funções
encontradas no ambiente. Existem ao nosso
alcance uma gama de possibilidades práticas e
econômicas que utilizam a automação, desde a
básica até a mais abrangente, em sistemas de
integração para diversos ambientes. O resultado
é um ambiente prático, confortável, agradável,
mais bonito, valorizado e seguro. Este trabalho
apresenta a utilização do Arduino, que é uma

plataforma de desenvolvimento open source de
baixo custo e de fácil programação, que foi
acoplado a um shield ethernet, os quais foram
utilizados no controle, via wireless, de diversos
dispositivos de um protótipo em escala reduzida,
que representa um modelo de residência real. Os
resultados mostraram que a partir de qualquer
aparelho móvel com acesso a internet é possível
controlar todos os dispositivos eletroeletrônicos
de um ambiente com eficiência.

PALAVRAS‐CHAVE: Automação residencial, Arduino, wireless.

HOME AUTOMATION WITH ARDUINO
ABSTRACT
Home automation is the application of
control systems based on the automation of all
functions found in such environment. There are a
range of economic and practical possibilities at our
fingertips which use automation from basic to more
comprehensive integration systems for various
environments. The result is a pleasing, more
beautiful, valued and safe, comfortable, convenient
environment. This paper presents the use of the
KEY‐WORDS: home automation, Arduino, wireless.

Arduino microcontroller, a low cost platform for
open source development which is easy to
program, coupled with an Ethernet shield, which
were wirelessly used to control multiple scale‐
reduced devices of a prototype which draws upon a
model residence. The results showed that from any
mobile device with Internet access you can control
all devices in an environment with efficiency.

INTRODUÇÃO
Hoje o homem não vive sem a eletricidade, e com esse crescente desenvolvimento
tecnológico cada vez mais ele tenta criar meios para otimizar o tempo e para tornar as
coisas a sua volta mais cômodas e confortáveis. Tendo isto como pretexto, surge a ideia
da automação residencial, onde a mesma aplica técnicas computadorizadas onde
integra diversos equipamentos motorizados e automatizados que conversam entre si.
Neste contexto, se tratando de uma residência automatizada, com um único comando
é possível apagar todas as luzes de toda a residência, fechar cortinas, desligar pontos de
ares condicionados, gerenciar a parte de segurança e etc.
Neste intuito, o trabalho tem como objetivo controlar, através de dispositivo
móvel, as luzes de um ambiente residencial, bem como qualquer outro dispositivo
eletrônico que possa se adequar a esta proposta. Para isto, foi preciso conhecimentos
sobre arduino e programação arduino, HTML, JavaScript, eletrônica analógica,
eletrônica digital e eletricidade.
MATERIAIS E MÉTODOS
MATERIAIS UTILIZADOS
Para este projeto foram utilizados os seguintes componentes:







01 arduino UNO;
01 shield ethernet;
01 modulo de 4 reles;
01 roteador D’Link Dir 600;
04 resistores de 1kΩ;
04 transistores PN2222A;







01 motor de passo M35SP‐8P;
02 luzes de 12v;
01 cooler;
Cabos e conectores;
01 Mini Protoboard.

CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Para o desenvolvimento deste projeto foi criada uma maquete que representa uma
residência real com os equipamentos a serem controlados pelo dispositivo móvel: duas lâmpadas
de 12V, um motor de passo para abertura e fechamento de um portão e um cooler que representa
um ventilador. A proposta é demonstrar a viabilidade de controle dos equipamentos em benefício
do conforto e comodidade do usuário no usufruto de seu lar.
Para uma maior facilidade de controle foi elaborada uma interface HTML simples, de modo
que qualquer usuário possa facilmente se singularizar com ela e utilizá‐la. A figura 1 abaixo mostra
a interface do usuário quando acessada pelo dispositivo móvel, a mesma contem botões onde os
equipamentos da maquete poderão ser controlados.

Figura 1 ‐ Interface de Controle

A figura 2 mostra a maquete com os componentes instalados. Para visualização do
Funcionamento da maquete Click aqui.
COMUNICAÇÃO ARDUINO – ETHERNET SHIELD AO DISPOSITIVO MÓVEL

Figura 2 – Maquete do projeto

O shield Ethernet é acoplado ao arduino para que se possa criar um servidor web simples.
Usando a biblioteca Ethernet, o dispositivo será capaz de responder a uma solicitação HTTP através
de um browser de internet e, o arduino (servidor web), vai responder essa solicitação com HTML
pré‐definido que será exibido na tela do cliente.
Para que houvesse uma comunicação servidor web e cliente, foi necessário o uso de um
roteador que serviu como interface de ligação para o dispositivo móvel se comunicar com o
arduino, como pode ser observado na figura 5 abaixo.

Figura 4 ‐ Comunicação Smart Phone ‐ Roteador ‐ Arduino

De uma
forma mais detalhada, tem‐se os seguintes passos:


O navegador se comunica com o servidor Web (arduino) através de um IP – no nosso caso:
192.168.0.200 ‐ que é usado para se conectar a máquina servidora;



O navegador então forma uma conexão com o servidor no endereço IP informado, na porta
80;



Seguindo o protocolo HTTP, o navegador envia uma solicitação GET (obter) ao servidor,
pedindo a página referente ao endereço;



O servidor Web então envia o texto HTML da página Web para o navegador do celular;



O navegador ler as tags HTML e forma a página na tela.

ACIONAMENTO DE PORTAS DO ARDUINO
Ao conectar‐se ao servidor Web através de qualquer navegador, é exibida a página
predefinida para controle das portas do arduino (figura 1). A mesma apresenta botões de controle
para que as portas sejam ativadas e desativadas controlando assim os dispositivos necessários.
Mas para que esses dispositivos venham a ser controlados, se faz necessário que o arduino receba
um comando específico do cliente quando o botão da página for pressionado.

Dessa forma, foi feita a utilização de parâmetros que foram acrescentados ao endereço IP
fixado ao arduino/ethernet shield.
Funciona da seguinte forma:
Quando se conectamos ao servidor Web, via IP 192.168.0.200, de pronto, a página web de
controle as portas do arduino é retornada, mas para que os botões venham a exercer as suas
funções pré‐definidas ao serem clicados, o mesmo precisa passar algum parâmetro que seja
identificado pelo arduino (figura 6). Uma vez identificado, podemos fazer um tratamento, através
de programação, desses parâmetros e defini‐los, fazendo com que ative ou desative as portas do
arduino que por sua vez controlará os dispositivos a serem acionados.

Quando o botão é
passado

ao

arduino,

Figura 5 ‐ Parâmetro de controle

o

acionado e o parâmetro é
seguinte

código

de

programação é executado para controle das portas, se o parâmetro for “?001” o pino 9 do arduino
é ativado, quando “?002”, desativado.
COMUNICAÇÃO ARDUINO – CIRCUITO DE ACIONAMENTO DO MOTOR
A constituição do circuito em questão, é dada a partir da utilização de um motor de passo,
funcionando na tensão de 12 Volts, sendo acionado por meio do uso de quatro transistores,
utilizados na configuração emissor comum e trabalhando na região de corte, funcionando como
chaves.
Além de quatro resistores de 1 kΩ conectados um em cada base dos transistores de forma a
limitar a corrente da base, corrente essa que é injetada no circuito pelas portas do arduino, estando
as bobinas do motor de passo conectadas uma a cada coletor dos transistores, o motor pode ser
acionado e controlado pelo arduino apenas com uma pequena fração de corrente, tendo em vista

que, para o motor de passo girar em uma determinada direção é preciso energizar as bobinas do
mesmo em intervalos de tempos determinados e em sequência correta.
Essa sequência deve comandar as correntes que circulam nas bases dos transistores que
estão conectados as bobinas do motor por seus coletores, bobinas que também devem estar na
sequência correta para a energização, para que o motor gire em passos completos para a direita.
No que se diz respeito ao controle do portão da maquete por meio da rede local de internet,
via wi‐fi, se dá quando o botão virtual da página do projeto na rede que está encarregado de
comandar o portão é acionado, daí o shield ethernet reconhece que botão foi acionado e comunica
ao arduino que por sua vez executa o código que irá para a sequencia correta para o motor girar e
fazer fechar ou abrir o portão da maquete.
Quando o botão virtual é acionado o arduino reconhece e executa um laço que ativa uma
porta por vez e deixa as outras três que estão conectadas com as bobinas do motor desativadas,
então esse processo se repete por trinta e uma vezes até o fim do laço.

COMUNICAÇÃO ARDUINO – MODULO DE RELE

Figura 5 - Comunicação Arduino - Modulo de Rele

No circuito do Arduino até os dispositivos externos (lâmpadas e ventilador) existe a conexão
com um modulo de relé, como mostra a figura ao lado, este módulo permite que se possa
comandar equipamentos que necessitam de uma corrente alta através do Arduino, que só resiste
a correntes na faixa de miliampères. Para poder simular uma conexão com a rede foi utilizado duas
lâmpadas de dois polos de 12 volts, representando as lâmpadas fluorescentes e um cooler de 5
volts, representando um ventilador, estes dispostos em uma maquete de uma residência.
Após acionado o botão ligar lâmpada na página de controle, o Arduino envia um sinal de alto
(5 volts) para um dos relés a que está conectado, a corrente magnetiza a bobina do relé que atrai
uma chave metálica devido ao campo magnético, esta chave faz contato e fecha o circuito interno
do relé onde está conectado a lâmpada e a fonte de 12 volts, neste instante começa a fluir corrente
e a lâmpada ascende, quando o botão é desacionado o Arduino envia o sinal baixo (0 volts) para o
relé, então cessa a corrente na bobina e a chave metálica abre o circuito interno do mesmo e a
lâmpada se apaga.
No momento em que cada botão é acionado ou desacionado acontece o mesmo efeito já
explicado anteriormente, integrar o modulo de relé ao Arduino foi muito importante pois só assim
foi possível o micro controlador (Arduino) fazer a comunicação do software com equipamentos
que utilizam altas correntes no meio externo.
TESTES E RESULTADOS

Para uma melhor percepção da eficiência aplicada ao tempo de resposta com referência a
ação de pressionar o botão da interface e o tempo decorrente até que um dos componentes da
maquete seja ativado, foi realizado um teste, para que desta forma esse tempo fosse medido.
Para a realização deste teste, foi usado, como mostra a figura X abaixo, a função Micros() que
retorna o número de microssegundos desde que a placa arduino começa a rodar o programa.

Figura 6 – Função micros()

A função micros() foi posicionada antes e depois da função digitalWrite(), desta forma,
registrando o tempo anterior e posterior da ativação do pino 9 o qual aciona um dos dispositivos
do projeto, subtraindo‐se os valores inicial e final, foi encontrado o resultado. Foram feitos 10
repetições de acionamento do botão, para que uma média fosse determinada, como mostra a
tabela a seguir:

Teste
Tempo (µs)
(Acionamento)
01
12
02
16
03
16
04
8
05
12
06
12
07
12
08
8
09
8
10
8
Média
11,2
Tabela 1 ‐ Teste de velocidade de comando

Percebe-se que o tempo entra ativação do botão da interface do projeto e acionamento do
dispositivo da maquete é excelente.

CONCLUSÃO
Conclui‐se que este projeto de automação residencial obteve resultados satisfatórios, pois o
seu objetivo foi alcançado. Esses bons resultados provam a viabilidade em aplicações práticas para
residências e baixo custo, tendo em vista que os equipamentos utilizados no projeto são
encontrados a preços razoavelmente baixos.
Para o nosso projeto, foi realizado o controle apenas de 4 (quatro) dispositivos, a fim de
demostrar a viabilidade do mesmo. Vindo dessa premissa, concretizamos a possibilidade de se criar
um projeto mais robusto e com o número de dispositivos, para controle, maior, abrindo assim, um
leque de possibilidades para automação residencial.
Após a conclusão deste projeto, o grupo motivou‐se para implementação de melhorias,
visando fazer alterações como a criação de um aplicativo android, para controle dos dispositivos,
bem como a adição de mais equipamentos a serem controlados, como por exemplo: um sistema
de segurança com câmeras, sensores de presença e alarmes.
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RESUMO
O presente artigo apresenta as conclusões da
pesquisa sobre Ecoautomação Residencial,
vinculada ao Programa Institucional Clube de
Ciência do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Roraima. A pesquisa foi desenvolvida
como experiências em laboratório. Foram
utilizados os laboratórios de Eletrônica e
Matemática para construção e testes dos
protótipos. Para a construção do protótipo da
automação Residencial, utilizamos o kit Arduino
Uno aliado a um software para controle, elaborado

pelos pesquisadores para o sistema operacional
Android, E foi através dela que desenvolvemos o
protótipo de automação residencial.
Confeccionamos dois protótipos para os testes. Os
protótipos foram construídos com base no Arduino
Uno (valor de mercado 120,00); dois. Smartphones
com sistema operacional android; Materiais
reutilizáveis; Alguns dispositivos oferecidos pelo
curso. Verificamos que os benefícios com o
protótipo de automação circulando seriam
bastante, entre eles: conforto, economia,
segurança e tempo.

PALAVRAS‐CHAVE: Ecoautomação Residencial; arduino; android.

HOME AUTOMATION: RESIDENTIAL ECOAUTOMAÇÃO
ABSTRACT
This article presents the findings of research on
Ecoautomação Residential, Institutional linked to
Club Program on Science, Federal Institute of
Education, Science and Technology of Roraima. The
research was conducted as laboratory experiments.
Laboratories of Electronics and Mathematics for
construction and testing of prototypes were used.
To construct the prototype of Residential
automation, used the Arduino Uno kit, and

Operating system Android and it was through her
that we have developed the prototype home
automation. We make two prototypes for testing.
The prototypes were built based on the Arduino
Uno (market value 120.00); two. Smartphones with
Android operating system; Reusable materials;
some devices offered by the course. We found that
the benefits of automation with the prototype
would be quite circling, among them: comfort,
economy, safety and time.

KEYWORDS: Ecoautomação Residential; arduino; android.

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL: ECOAUTOMAÇÃO RESIDENCIAL
INTRODUÇÃO
Quem nunca sonhou em ter comodidade, segurança e mais tempo, além disso, unir
tecnologia e sustentabilidade? Há alguns anos atrás se pensava que isso era
impossível, mas hoje com tantos métodos tecnológicos, isso deixou de ser um sonho, e
se tornou uma situação verídica. No mundo em que vivemos, conforme o tempo passa
tudo se torna mais complexo, e deixando a tecnologia encarregada de fazer as coisas
mais simples do dia‐a‐dia, em um mundo que está se modificando na velocidade da
luz, tudo que é novo, torna‐se ultrapassado em frações de segundos, porém há uma
incógnita nessa tecnologia. Pois cada vez mais se instaura uma nova filosofia: Preservar
o planeta Terra, e essa filosofia se resume na palavra mais comentada atualmente,
quando se fala do planeta no qual residimos: “Sustentabilidade”.
Há muitos anos atrás os grandes estudiosos se preocupavam em facilitar a vida da
humanidade, o grande momento que representou isso foi a revolução industrial onde
foi criada a Máquina a Vapor ( Tomas Niwcomen – 1712 e aperfeiçoada por James
Watt – 1765), Máquina de fiar (James Hargreaves – 1767), Tear Hidráulico (Richard
Arkwright – 1768), Tear Mecânico (Edmund Cartwright – 1785).
E é isso que visamos com projeto “Ecoautomação Residencial”, uma maneira mais
simples de comandar uma residência, mesmo longe dela, utilizando‐a para a segurança
(sentimento antigo da humanidade na luta pela sobrevivência), cultivado até hoje por
nós, conquanto para comodidade, ou as coisas simples do dia‐a‐ dia como: abrir e
fechar portões, portas e janelas, ligar e desligar a sauna, as luzes da casa, ferro de
passar, regular a temperatura de aquecedores e fornos elétricos, entre outras coisas.
Às vezes pensamos o quanto seria bom se eu pudesse controlar minha casa do
trabalho, ou deixar de ficar preocupado com ela quando se está viajando, graças às
câmeras, que mostram através do tablet ou smartphone em tempo real tudo que está
acontecendo nela, e controlar todas as câmeras para a melhor visualização do espaço.
Com o advento do sistema operacional Android e arquitetura de rede sem fio ZigBee
temos um número expressivo de aplicativos para smartphones de sistema de
automação residencial.Nossa proposta é criar um sistema de Automação Residencial e
utilizará como interfaces de controle de smartphones, kits Arduino para o controle dos
eletroeletrônicos, protocolos da especificação ZigBee para a comunicação dos kits com
o servidor e um computador pessoal onde será hospedado o Servidor de Automação

Residencial.
Confeccionamos dois protótipos para os testes. Os protótipos foram construídos com
base no Arduino Uno (valor de mercado 120,00); dois Smartphones com sistema
operacional android; Materiais reutilizáveis; Alguns dispositivos oferecidos pelo curso.
Foi disponibilizado o Laboratório de eletrônica e Matemática para auxiliar na
construção e testes. Os demais componentes não disponíveis na escola, resistores,
capacitores, kits de automação, foram comprados com parte do dinheiro da bolsa.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida com experiência em laboratório. Utilizamos os
laboratórios de Eletrônica e Matemática para construção e testes dos protótipos.
Chamamos nossa técnica de automação com ZigBee. Foi através da tecnologia que
desenvolvemos um protótipo denominado pela equipe de sensorllar. A pesquisa foi
organizada em alguns passos descritos a seguir:
1º Passo: desenvolvemos o sistema de automação residencial, através do
sistema operacional Android, e do microcontrolador Arduino Uno.
O Arduino uno é uma placa microcontroladora, que se baseia no
ATmega328.Possui 14 pinos de entrada/saída digital, e 6 deles podem ser utilizados
como saída PWM, 6 entradas analógicas, um cristal oscilador de 16 MHz, uma conexão
USB, entrada para alimentação, conexão ICSP e um botão de reset.
E utilizamos os seguintes materiais: Visor LCD, Sensor de luminosidade LDR,
Raio laser, Sensor de temperatura, Módulo de Identificação por Rádio Frequência, Rele
Shield, Ethernet Shield.
2º Passo: Desenvolvemos a plataforma Android, utilizando o sistema
operacional citado anteriormente, e para isso utilizamos os recursos:
Application framework ‐ é utilizada para reutilizar e substituir componentes.
Dalvik virtual machine‐ é utilizado para aperfeiçoar dispositivos móveis
Browser integrado‐ baseado no webkit engine
Gráfico otimizados
SQLite
Suporte multimídia
Telefonia GSM
Bluetooth, EDGE, 3G, e WiFi

Câmera, GPS, compasso, e acelerômetro.
Rico ambiente de desenvolvimento
3º Passo: Fizemos uma maquete da casa para apresentar ecoautomação
residencial, medimos as dimensões da maquete 40 x 40cm
4° Passo: Montamos uma maquete com os seguintes dispositivos inteligentes:
protoboard, mt8870de (decodificador de DTMF), cristal de 3.58MHz, capacitores
cerâmicos de 100nf, resistores de 100k, resistor de 300k, plug (mono) de 3,5mm,
adaptador de 3,5mm.
Praticamos na maquete uma proposta de sustentabilidade, pois os recursos utilizados
são menos agressivos ao meio ambiente.
5° Passo: Programamos o kit arduino com o software que foi disponibilizado no
site oficial do arduino (www.arduino.cc/), atendendo a comunicação do protótipo
através da união da programação do arduino com os demais dispositivos inteligentes.
6° Passo: Efetuamos os testes para efetuar a automação residencial, retificamos
os erros e aperfeiçoamos a tecnologia ZigBee.
7° Passo: Produzimos o tutorial, para auxiliar os usuários, com o auxilio do
computador, disponibilizado virtualmente aos usufrutuários do aplicativo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O projeto Ecoautomação Residencial, trouxe para o público alvo informações
sobre essa tecnologia, que é a automação residencial que pode propiciar à sociedade,
uma maneira mais simples de comandar uma residência, mesmo longe dela,
utilizando‐a para a segurança (sentimento antigo da humanidade na luta pela
sobrevivência), cultivado até hoje por nós, conquanto para comodidade, ou as coisas
simples do dia‐a‐dia. Propiciando á comunidade várias vantagens como: segurança,
comodidade e economia. Em relação ao software foi observado um ótimo
desempenho com a utilização do arduino, e da ethernet shield.
Arduino: É o software oficial do Arduino, sendo titulado com o mesmo nome do
hardware, disponibilizando ao usuário um ambiente de desenvolvimento de códigos,
além de funcionar em vários sistemas operacionais como Windows, Linux e Mc OSX.

Android: O aplicativo foi desenvolvido nessa plataforma por ser um S.O livre de
fácil manuseamento, e de grandes adeptos tendo os seguintes recursos:
Dalvik virtual machine‐ é utilizado para aperfeiçoar dispositivos móveis
Browser integrado‐ baseado no webkit engine
Gráfico otimizados
SQLite
Suporte multimídia
Telefonia GSM
Bluetooth, EDGE, 3G, e WiFi
Câmera, GPS, compasso, e acelerômetro.
Rico ambiente de desenvolvimento

Ethernet shield: O software Ethernet shield é organizado como uma biblioteca
Seeduino, e é executada com base no Arduino cc.
Ficamos bastante agradados, com a utilização do software, pois funcionou tanto na
intranet, como na internet.
Em relação a hardware também estou bastante satisfeita, pois atendeu todas as
minhas necessidades, os principais hardwares utilizados foram:
Arduino: É uma placa microcontroladora, que se baseia ATmega328.Possui 14 pinos de
entrada/saída digital, e deles 6 podem utilizados como saída PWM, 6 entradas
analógicas, um cristal oscilador de 16 MHz, uma conexão USB, entrada para
alimentação, conexão ICSP e um botão reset.

Ethernet Shield: Segundo ao Projeto (Automação Residencial com Integração
do Arduino e SO Android: Um Estudo de Caso):
“O Ethernet shield permite que uma placa Arduino possa se conectar a uma
rede local via cabo RJ45. O shield é baseado no chip Wiznet W5100 ethernet, que
fornece suporte a rede TCP e UDP. Ele suporta até quatro conexões de soquete
simultâneas e tem velocidade de conexão de 10/100 MB.”

Sistema de controle: Responsável por receber as saídas digitais do decodificador
DTMF, tratá‐las e acionar o relé correspondente ao dispositivo que queremos ligar/
desligar;
Os atuadores (Relés): Ficarão conectados ao Arduino, onde serão ativados conforme
tecla de ativação remota (celular).

Ficamos bastante satisfeitos com o nosso protótipo, uma maquete de uma residência
simples e comum, tendo como seu diferencial o esquema de ecoautomação
residencial. Ela foi construída a partir da seguinte planta:

As suas proporções são de 40x40cm e a sua altura é de 25cm.

O arduino foi posicionado na parte posterior do protótipo com as fiações, como
mostra a seguir:

E utilizamos leds que muito mais eficientes, e que degradam muito menos o meio
ambiente:

CONCLUSÃO
A automação residencial está tomando uma maior proporção maior tornando‐ se uma
revolução entre os eletrodomésticos, deixando a vida dos usuários visivelmente
facilitada, outra vantagem é a segurança, e a comodidade, e estes “utensílios
inteligentes” estão ocupando espaço também nas transações comerciais.
Além de ser mais sustentável ao meio ambiente, pois tem materiais menos agressivos
ao mesmo, como é o caso da lâmpada que gasta muito menos energia, poupando as
hidroelétricas e por fim não destruindo a nossa riqueza fluvial, e nem nossas florestas
para a construção de novas hidroelétricas.
Tivemos dificuldade em adquirir os materiais para a construção do projeto, porém
percebemos com o projeto pronto, o quanto ele pode auxiliar as pessoas, facilitar a
vida delas em várias situações, já citadas.
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RESUMO
Este trabalho realizou um planejamento do
sistema de transmissão LTE (Long Term Evolution) em
cenários urbanos, verificando o desempenho da rede
LTE de quarta geração (4G). Para a obtenção dos
resultados da intensidade de campo e distribuição de
potência, foi utilizado o modelo de traçado de raios.
Com base nestes resultados foi calculada a função
densidade cumulativa (FDC), métrica utilizada para
identificar a probabilidade de bloqueio com relação à

cobertura do sinal na região analisada. Os parâmetros
de rede avaliados foram qualidade de serviço (QOS) e
taxa de transmissão de dados (downlink e uplink).
Utilizou-se o software WinProp-Proman® para análise
de rede e cobertura.

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento celular, LTE, Qualidade de serviço, Taxa de transmissão de dados, Propagação.

STUDY OF PLANNING OF TRANSMISSION SYSTEM WIRELESS 4G
ABSTRACT
This study conducted a planning of the
transmission system LTE (Long Term Evolution) in urban
scenarios, checking the performance of the LTE network
fourth generation (4G). To obtain the results of field
strength and power distribution, the ray tracing model
was used. Based on these results the cumulative density
function (FDC) metric used to identify the blocking

probability with respect to the cover signal in the
analyzed region was calculated. The network
parameters were evaluated quality of service (QOS) and
rate of data transmission (downlink and uplink). We
used the WinProp-Proman® software for network
analysis
and
coverage.

KEY-WORDS: Cell planning, LTE, Quality of service, Data rate transmission, Propagation.

ESTUDO DO PLANEJAMENTO DE TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL 4G
INTRODUÇÃO
Durante a última década os sistemas de telefonia móvel passaram por uma mudança
muito significativa com relação aos serviços oferecidos aos clientes. Durante o surgimento na
década de 1990 os sistemas de telefonia móvel ofereciam apenas serviços de conversação, com
cobertura de sinal bastante limitada e dispositivos de recepção que consumiam muito recurso de
energia (bateria necessitava de recargas diárias) é a chamada primeira geração de celulares (1G).
Ainda no final da década de 1990 surgiu a tecnologia 2G, mais robusta que a 1G, porém ainda
com recursos limitados (oferecia serviços de voz e transmissão de mensagens de texto curtas), é
o tal conhecido padrão GSM (Global System Mobile). Os sistemas evoluíram e hoje temos as
tecnologias 3G que oferecem serviços de transmissão de voz, dados e vídeo com altas taxas de
transmissão. Os sistemas de telefonia móvel 3.5G, 3.9G e 4G podem ter o desempenho de
transmissão melhorado com a possibilidade de utilização de técnicas de múltiplas antenas (J. F. E.
A. C. Gonçalves, 2011) e (P. R. Zanetti, 2011). No padrão LTE (Long Term Evolution), chamado 4G,
é possível a utilização de várias configurações de múltiplas antenas para transmissão dos dados
(E-UTRA, 2011). Além da escolha da modulação utilizada de acordo com as características do
canal de transmissão. Para que o sistema funcione com taxas elevadas de transmissão de dados é
necessário escolher adequadamente a taxa do codificador de canal. Para o funcionamento
adequado do sistema, dentro dos padrões de taxas de transmissão aceitáveis, é necessário um
planejamento correto do sistema. Este planejamento deve ser realizado utilizando bases de
dados topográficas e modelos de elevação digital das construções na área de cobertura da
operadora de telefonia, desta forma, o planejamento apresenta-se muito confiável e aproxima-se
muito do comportamento real do sistema. Este artigo faz um estudo do planejamento de
cobertura de sinal e desempenho de rede do sistema 4G LTE em cenários urbanos, utilizando o
software WinProp-Proman®.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este artigo realizará um planejamento do sistema de transmissão LTE, verificando o
desempenho do sistema LTE utilizando como parâmetro a taxa de erros do sinal transmitido, e a
qualidade de serviço da rede.
O canal de comunicações é inerentemente destrutivo para o sinal, ou seja, o meio de
propagação do sinal é composto por obstáculos (edificações, veículos, pedestres), acidentes
geográficos (vales, morros), que causarão espalhamentos, difrações e reflexões no sinal. Desta
forma, o sinal alcançará o receptor por múltiplos percursos de propagação, ocasionando
desvanecimentos na amplitude do sinal.

O projeto e implantação de um sistema celular requer um estudo de predição de
propagação do sinal na área de concessão da operadora. Os modelos de predição de cobertura
consideram em sua formulação, informações sobre a topografia, grau de urbanização do terreno,
ganhos e perdas dos elementos utilizados, alturas das antenas, e diferem em sua aplicabilidade,
sendo alguns de aplicação geral e outros úteis em situações mais específicas (J. F. E. A. C.
Gonçalves, 2011).
A segunda etapa de implantação de um sistema sem fio é o planejamento de rede, no
qual serão levados em consideração a taxa de transmissão de dados (downlink e uplink), a taxa
de erros de bits e a quantidade de usuários da operadora.
MODELO DE PROPAGAÇÃO
O modelo de propagação utilizado foi o de traçado de raios inteligente (IRT) em 3D. Ele é
baseado em dados de construção de vetores que descrevem o cenário subjacente. Cada edifício é
modelado como um cilindro vertical com plano de terra poligonal e uma altura uniforme acima
do nível da rua. Estas bases de dados podem ser convertidas para vários formatos diferentes,
como por exemplo, MapInfo, ArcView, DXF, MSI Planet, Aircom Enterprise, Nokia NetAct,
Ericsson TEMS e Siemens Tornado. Além disso, as propriedades do material (espessura da
parede, permissividade, condutividade) das superfícies do edifício são levadas em conta, o que é
importante para o cálculo dos coeficientes de reflexão e difração e também para a penetração
em edifícios. A Figura 1 apresenta a base de dados, incluindo alguns caminhos de raios entre o
transmissor e o receptor. A consideração adicional da topografia é possível se a área urbana não
é plana (altura do edifício em relação ao nível do solo ou absoluta ao nível do mar).

Figura 1 - Cenário de propagação típica em ambiente urbano (Paris)

Além das vantagens acima mencionadas o modelo de raios ópticos também pode ser
usado para prever os parâmetros de banda larga do canal de rádio, como por exemplo, perfil do
canal e propagação angular. Essa informação pode ser utilizada para investigações mais
detalhadas e o design de novas arquiteturas de sistema (por exemplo, MIMO).
Na maioria das vezes as vantagens da utilização de um modelo de previsão de traçado de
raios determinista são bem conhecidas, no entanto, devido às demandas computacionais
desafiadoras, tais modelos são raramente utilizados na prática. Como consequência desta
restrição, o modelo IRT 3D tem sido desenvolvido. Para superar os longos tempos de predição da
base de dados, eles são pré-processados uma vez, reduzindo os tempos de predição em minutos,
ficando comparáveis aos tempos necessários para a utilização de modelos empíricos. As
características do modelo IRT 3D, resumidamente, são:
 Não necessita de calibração devido à abordagem determinista (GTD / UTD);
 Tempos de computação Curto;
 Grande precisão na aproximação do raio óptico.
Para a instalação de sistemas de rádio móvel, os modelos de propagação de ondas são
necessários para determinar a situação de cobertura e interferência. As previsões são necessárias
para uma boa cobertura de planejamento, determinação dos efeitos de multipercurso, bem
como para interferência e cálculo de células, a fim de otimizar a configuração da rede. O uso do
modelo de previsão IRT 3D de alta precisão irá reduzir os custos para a implantação da rede e
extensão.
O IRT 3D calcula a perda de percurso para cada percurso válido entre o transmissor e o
receptor. A Equação (1) é utilizada para o cálculo da perda de percurso em dB:
Equação (1)

em que d é a distância entre o transmissor e o receptor (km); GTx é o Ganho direcional da antena
transmissora; LInteraction é a perda no caminho de propagação devido à reflexão, difração ou
absorção; f é a frequência de transmissão (MHz); n é o expoente de perda de percurso.
A perda de percurso é calculada para cada raio entre o emissor e o receptor, de acordo
com a Equação (1). Para o cálculo da contribuição de cada raio, não apenas a perda de espaço
livre é considerada, mas também a perda devido à interação das ondas eletromagnéticas com os
obstáculos existentes, ou seja, devido à reflexão, difração e penetração. Finalmente, todas as
contribuições são sobrepostas, ou seja, as contribuições individuais de energia são adicionadas
(Reiner Hoppe, 2005).

METODOLOGIA E SIMULAÇÃO
Definiu-se uma área urbana com dimensão de 2,4 km × 3,4 km, altura de predição, em
que os dados serão medidos, foi de 1,5m. A simulação foi realizada utilizando o software
WinProp-ProMan®. A edição dos parâmetros: técnicas de acesso múltiplo, modulação,
esquemas de codificação, utilização de MIMO, etc. são pré-definidos, mas também é possível
realizar modificações de acordo com a necessidade do projeto. Os detalhes sobre as
configurações são apresentados na Tabela 1. A quantidade de equipamentos necessários para
prover a cobertura e capacidade adequada à área de interesse foi definida pelo
dimensionamento da rede.
Tabela 1 – Definições gerais do projeto
Técnica de transmissão

OFDM

Acesso múltiplo

FDD

Frequência

2,6GHz

Largura de banda

20MHz

MIMO

2x2

Modulações

QPSK, 16-QAM e 64-QAM

Potência do transmissor

43dBm

Potência do transmissor (Estação móvel)

23dBm

Fonte - Própria
Depois do dimensionamento da rede, estruturou-se um cenário com quatro sites e cada
site com três transmissores (Silva, 2013). Nas Figuras 2, 3 e 4 pode-se observar o cenário
analisado, a soma de todas as potências que foram transmitidas e a probabilidade de bloqueio.

Figura 2 – Cenário analisado.

Figura 3 - Máxima taxa de throughput para uplink.

Figura 4 - Máxima taxa de throughput para downlink.

O principal fator considerado para análise do desempenho da rede foi o throughput para
downlink e uplink, para análise da área de cobertura do sinal foi avaliada a taxa de bloqueio.
Neste cenário com a utilização de doze transmissores obteve-se um throughput para downlink da
ordem de 71Mbit/s e, para uplink da ordem de 34Mbit/s para as modulações Q-PSK, 16-QAM e
64-QAM. Considerando uma largura de banda de 20 MHz. Portanto, Considera-se que os
resultados obtidos com as simulações aproximaram-se de valores adequados para uma rede real
no padrão LTE, como pode ser visto na Tabela 2.
Tabela 2 – Valores de throughput, em Mbit/s, para downlink e uplink para as modulações
Q-PSK, 16-QAM e 64-QAM
Uplink

Downlink

Q-PSK

14.4

29.9

16-QAM

21.6

43.2

64-QAM

86.4

172.8

Fonte – 3GPP

Nota-se que a utilização de doze transmissores faz com que o sistema apresente menor
probabilidade de bloqueio em relação a outras situações que apresentem um número menor de
transmissores, entretanto apresenta um maior custo com relação aos equipamentos necessários
(cabos, antenas e transmissores), torres e aluguel ou compra de terrenos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mostrou-se que o dimensionamento da rede é muito importante, pois permite calcular a
quantidade de equipamentos necessários e os locais onde cada torre de transmissão deve ser
posicionada para fornecer a qualidade de serviço desejável. Além disso, existem limites
regulatórios para a qualidade e funcionamento dos sistemas de telefonia móvel, e estes limites
de intensidade de campo ou potência, taxas de transmissão para download e upload de dados,
taxa de erros de bits aceitáveis na rede (BER) devem ser respeitados para manter a qualidade do
sistema.
Neste trabalho, para este cenário as antenas foram distribuídas ao longo da área em
análise sem considerar o reuso da infraestrutura já existente, como geralmente acontece na
prática. A definição de locais para instalação dos equipamentos é um grande desafio, uma vez
que devem ser levados em consideração os equipamentos necessários, o custo do terreno para
instalação da torre em função da qualidade da rede, ou seja, em função das taxas de transmissão
de dados e das taxas de erros de bits aceitáveis.
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RESUMO
O uso de robôs autônomos é de extrema importância
quando se trata de tarefas prejudiciais, que ofereçam
ricos ao ser humano, como, por exemplo, a exploração
de áreas árticas, inspeção de vulcões ativos, limpeza de
acidentes nucleares. Deste modo, quando tais
equipamentos encontram‐se em ambientes adversos,
dá‐se a necessidade de possuírem certo grau de
autonomia. Este artigo tem como objetivo descrever,
resumidamente, as etapas e processos para o
desenvolvimento de um robô móvel com navegação
autônoma para uso pelo IFAM com fins educacionais.
Foram estudados trabalhos existentes na área e as
metodologias
adequadas
para
emprego
no

desenvolvimento do robô. Neste contexto, realizou‐se o
estudo do uso de sistemas de visão computacional como
forma de possibilitar a navegação autônoma do robô, já
que esse tipo de sistema possibilita uma ampla gama de
aplicações. Os resultados chegam ao desenvolvimento
de uma pré plataforma de testes, o desenvolvimento de
um algoritmo responsável pelo tratamento de imagens
provenientes de uma webcam a fim de definir uma
trajetória a ser seguida baseado em um trajeto
demarcado por uma linha preta sobre uma superfície
branca, além do projeto do robô móvel considerando
sua flexibilidade e expansividade.

PALAVRAS‐CHAVE: Robô Móvel, Navegação Autônoma, Visão Computacional.

A METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF A MOBILE ROBOT WITH AUTONOMOUS
NAVIGATION FOR EDUCATIONAL PURPOSES
ABSTRACT
The use of autonomous robots is very important when it comes to dangers tasks , offering rich to humans ,
such as the exploitation of Arctic areas , inspection of active volcanoes , cleaning up nuclear accidents . This article
aims to briefly describe the steps and processes for the development of a mobile robot with autonomous navigation
for use by IFAM educational purposes. Some works in this area and appropriate methodologies were studied for use
in the development of the robot. In this context , the study was carried out on the use of computer vision systems as
a way of enabling autonomous robot navigation , since this type of system allows a wide range of applications . The
results come the development of a pretest platform, the development of an algorithm responsible for processing
images from a webcam in order to define a trajectory to be followed based on a path marked by a black line on a
white surface , beyond the mobile robot project considering its flexibility and expansiveness.
KEY‐WORDS: Mobile robot, Autonomous navigation, Computer vision.

UMA METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ MÓVEL COM NAVEGAÇÃO
AUTÔNOMA PARA FINS EDUCACIONAISO
1. INTRODUÇÃO
Um robô móvel é um dispositivo mecânico montado sobre uma base não fixa, que age sob
o controle de um sistema computacional, equipado com sensores e atuadores que o permitem
interagir com o ambiente (MARCHI, 2001 apud PIERI, 2002, p.5). Conforme descrito por Edson
Pieri (2002, p.6), podemos agrupar os robôs existentes de acordo com a sua anatomia, tipo de
controle e funcionalidade, como mostrado na tabela 1.
Tabela 1 ‐ Classificação de robôs móveis conforme distribuição de Edson Pieri.
Anatomia

Controle

Funcionalidade

Aéreos

Teleoperados

Robôs Industriais

Aquáticos

Semi‐autônomos

Robôs de Serviços

Terrestres

Autônomos

Robôs de Campo

 Rodas
 Esteiras
 Pernas

Robôs Pessoais

Este trabalho tem como propósito o uso de uma metodologia para o desenvolvimento de
um robô móvel com navegação autônoma destinado para fins educacionais. O robô proposto
neste trabalho é um robô do tipo terrestre com rodas, com navegação autônoma usando visão
computacional. O robô proposto também é definido pelo autor como uma plataforma robótica,
já que, sendo para fins educacionais, seu futuro uso não necessariamente se dá na área de
navegação autônoma, mas sim destinando‐se à estudos envolvendo robótica móvel e áreas afins.
Robôs móveis terrestres são comumente usados em tarefas de exploração de terrenos,
execução de atividades em ambientes hostis, ou no auxílio de tarefas em ambientes industriais,
hospitalares e residenciais (VIEIRA, 2005, p.1). A tarefa de navegação autônoma de um agente
móvel consiste na extração da topologia do ambiente de forma a permitir o planejamento de
uma trajetória eficiente e segura entre dois pontos quaisquer. Essa tarefa encontra‐se ligada ao
ambiente onde o robô estiver imerso, à sua capacidade sensorial e seu grau de autonomia.
Diversos tipos de sensores são utilizados afim de extrair informações referentes a topologia do
ambiente. Embora sensores de distância sejam largamente usados em ambientes internos,
sistemas de visão mostram‐se mais promissores quando se trata de navegação em ambientes
externos (SHIROMA, 2004, p.1).
A robótica móvel é atualmente uma área de vastas aplicações, sendo empregada em
diversas áreas, tais como o uso na agricultura de precisão, na inspeção de dutos na área de
petróleo e gás, e até mesmo aplicado ao uso terapêutico em leitos hospitalares. As vantagem de
desenvolver um projeto como este está no uso de componentes disponíveis no mercado
nacional, e sendo um projeto desenvolvido com tecnologia nacional dispensa contratação de

técnicos estrangeiros para solução de possíveis ajustes (ERDTMANN, 2009).
Tratando‐se de um projeto multidisciplinar, as partes que o compõem foram divididas
conforme sua área de conhecimento, basicamente, em sistema de locomoção e estrutura,
eletrônica de potência e baterias, sensores e sistema computacional. Uma distribuição mais
detalhada é mostrada na tabela 2.
Tabela 2 ‐ Distribuição dos segmentos que compõem o projeto.
MECÂNICA
Estrutura
Locomoção
 Motores
 Rodas
 Sistema de transmissão

ELÉTRICA
Eletrônica de potência
Alimentação do sistema

COMPUTAÇÃO
Sistema computacional
Algoritmo de controle

Resumidamente, as etapas de desenvolvimento do projeto foram divididas conforme
mostrado no diagrama 1.

Definição da metodologia a ser empregada no projeto
Revisão dos trabalhos existentes na área de navegação
autônoma e robótica móvel.

Estudo dos possíveis componentes a serem usados no
projeto.

Testes das metodologias estudadas
Implementação do algoritmo de sensoriamento ao
sistema computacional.

Primeiros testes de eficácia da metodologia vista como
mais apropriada.

Desenvolvimento de uma plataforma robótica móvel
Projeto e construção da plataforma.

Testes de mobilidade da plataforma desenvolvida.

Implementação do algoritmo de navegação autônoma à plataforma desenvolvida
implementação do sistema de navegação do robô.

Testes e otimização do sistema de navegação.

Diagrama 1 ‐ Passos resumidos para o desenvolvimento do projeto.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Desenvolvimento da plataforma robótica móvel
Antecedendo o projeto do robô, a etapa de pré‐projeto define as características gerais do
projeto, tais como, no caso deste trabalho, locomoção por rodas, sistema de transmissão por
corrente, uso de motores de corrente continua de imãs permanentes, uso do sistema de direção
diferencial, entre outras características. Para se chegar a essas características fez‐se necessário a
revisão bibliográfica de trabalhos existentes na área e prévio estudo de tecnologias adequadas
para o emprego no projeto. O pré‐projeto também definiu a alteração do uso de motores
Pittman, inicialmente considerados por seu baixo custo e relativo bom desempenho, para
motores mais potentes como os motores usados em patinetes elétricos. Concluiu‐se que os
motores Pittman não proporcionariam satisfatoriamente a expansividade desejada para a
plataforma robótica devido sua caixa de redução composta por uma liga metálica chamada
Zamak, uma liga composta basicamente por zinco, o que a torna frágil para usos que exijam
maiores esforços.
Com as características gerais do projeto definidas, deu‐se inicio ao projeto do robô com
auxilio do software de modelagem 3D Autodesk Inventor 2013, tendo passado por diversas
etapas afim de se alcançar um desenho que atendesse satisfatoriamente a proposta almejada.
Nas figuras 1 e 2 é apresentada a evolução do projeto, da proposta inicial com o uso dos motores
Pittman até o projeto da primeira versão da plataforma robótica.

Figura 1 ‐ Esboços da plataforma robótica utilizando motores Pittman.

Figura 2 ‐ Projeto da primeira versão da plataforma robótica móvel.

Para o projeto do robô foi levado em consideração itens de flexibilidade e expansividade
que resultaram no projeto de uma plataforma robótica de uso geral caracterizada por seu
sistema de redução mutável. Exemplos desse sistema de redução são mostrados na figura 3.

Figura 3 ‐ Exemplos do sistema de redução mutável desenvolvido para a plataforma.
Para a composição da plataforma foram escolhidos motores de 24V 120W, geralmente
usados em scooters/patinetes elétricos, movendo um sistema de redução por correntes,
caracterizando um sistema de direção diferencial onde cada lado do robô se move
independentemente fazendo com que a direção seguida pelo robô seja consoante a diferença de
velocidade entre cada lado. Com a estrutura formada por chapas de alumínio. A plataforma foi
pensada para o uso de rodas com diâmetro entre 6" e 10". A escolha do uso de correntes para
compor o sistema de transmissão foi determinado levando em consideração a vantagem da
alteração do tamanho da corrente, não necessitando a compra de uma corrente com exatamente
o número de elos adequado.
Quanto a alimentação do sistema, pela plataforma ser destinada ao uso pela instituição,
ficando sob cuidados do serviço publico, foram adotadas como solução o uso de baterias seladas
de chumbo, por serem consideradas mais seguras, apesar da existência de baterias mais
eficientes quanto capacidade e tamanho/peso.
2.2 Robô de testes
O robô de testes é um robô usado para validação das metodologias de navegação antes
de serem aplicadas a plataforma robótica cujo projeto é apresentado neste artigo, que é maior e
oferece mais riscos no caso do algoritmo de navegação implementado não funcionar como o
previsto. Sua arquitetura é mostrada na figura 4.

Figura 4 ‐ Arquitetura do robô de testes.
O robô é composto por um sistema de direção diferencial formado por dois motores de
corrente contínua de imãs permanentes ligados a duas rodas, transversalmente opostos,
conectados a um drive de Ponte‐H que permite o controle de velocidade e sentido de rotação
dos motores, sendo controlados por uma placa Arduino UNO. A parte computacional do robô ‐
responsável pela interpretação dos sinais dos sensores, cálculo da trajetória e controle de
navegação do robô ‐ é constituída por uma placa Raspberry Pi Model B, a qual consiste em um
computador do tamanho de um cartão de credito com todo hardware integrado em uma única
placa compatível com sistemas baseados em Linux, pensado com a proposta de desenvolvimento
de softwares em linguagem Pithon, apesar de poder ser usada qualquer linguagem que possa ser
compilada na arquitetura ARMv6 (RASPBERRY, 2013). Uma webcam comum é usada para
capturar as imagens do ambiente e o robô é alimentado por uma bateria de lítio‐polímero de
7,2V e 2200mAh. Na figura 5 é mostrado o robô de testes montado.

Figura 5 ‐ Robô de testes usado para validação do uso de visão computacional para
navegação autônoma de agentes móveis.

2.3 Algoritmo de navegação
Como o objetivo da metodologia é o desenvolvimento de um robô com navegação
autônoma e com a adoção do uso de visão computacional para compor o projeto, foi proposto,
como introdução ao uso de visão computacional para navegação de agentes móveis, o
desenvolvimento de um algoritmo usando visão computacional capaz de determinar uma
trajetória a ser seguida baseada em um trajeto delimitado por uma linha preta sobre uma
superfície branca, sendo aplicado ao robô de testes pré‐desenvolvido de modo a possibilita‐lo de
seguir este trajeto baseado apenas nas imagens provenientes da webcam embarcada.
Para o desenvolvimento do algoritmo foram estudadas funções da biblioteca OpenCV de
visão computacional, chegando a função cv2.threshold, a qual consiste em atribuir um valor de
brilho a cada pixel de uma imagem baseado em um valor de limiar definido como parâmetro da
função. A função foi usada com o objetivo de transformar uma imagem em tons de cinza, em
uma imagem "binarizada", onde cada pixel da imagem apresenta valores de brilho 255
(totalmente branco) ou 0 (totalmente preto). A importância de usar uma imagem em tons de
cinza está em se trabalhar com apenas com um valor de brilho, pois assim o trabalho de analise e
processamento da imagem será feito em relação a apenas uma variável ao invés de se trabalhar
com três valores para o caso de imagens coloridas (padrão RGB, por exemplo).
As etapas de processamento e controle do robô são apresentadas no Diagrama 2, estas
etapas podem ser resumidas em percepção, decisão e ação. A etapa de percepção consiste na
captura de imagem e identificação do trajeto a ser seguido, a etapa de decisão seria em que
direção o robô deve seguir e a etapa de ação seria o desvio feito pelo robô em direção ao trajeto
seguido.

Captura de imagem

Binarização da
imagem

Identificação do
centro do trajeto

Analise da posição do
robô em relação ao
trajeto

Desvio em direção ao
trajeto

Diagrama 2 ‐ Etapas de processamento e controle do robô.
O robô se orienta em relação ao trajeto considerando o centro da imagem e o centro do
trajeto. Após a imagem capturada pela webcam passar pela função cv2.threshold ‐ o que
proporciona a distinção da linha preta que delimita o trajeto a ser seguido da superfície branca ‐,
a identificação do centro do trajeto é feita usando uma das linhas da imagem e calculando a
media ponderada (equação 1) em relação a essa linha, onde cada pixel da imagem tem seu peso
sendo seu valor de brilho.

∑

, .

∑

,

, onde:

equação (1)

é o centro do trajeto;
dst , y é o valor do vetor binarizado na posição i;
é a largura da imagem.
Com a posição do centro do trajeto em relação ao centro da imagem, é aplicado um
controle proporcional às velocidades dos motores que locomovem o robô, através de PWM, de
forma a tentar alinhar o robô com o trajeto. Os resultados do algoritmo de identificação do
trajeto são mostrados na figura 6.

(a)

(b)
Figura 6 ‐ Imagens binárias após o uso da função cv2.threshold (a) e imagens com a linha
analisada (na horizontal em amarelo), o centro da imagem (na vertical em vermelho) e o vetor
direção a ser seguida pelo robô (na diagonal em verde) (b).
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A plataforma proposta leva em consideração requisitos de flexibilidade e expansividade,
por esse motivo buscamos componentes que possibilitem o uso da plataforma em uma gama
ampla de aplicações, tal qual a aplicação da robótica móvel. Dessa forma, tratando‐se da parte de
locomoção, concluiu‐se que a substituição dos motores Pittman, inicialmente propostos, por
motores mais potentes, proporcionaria uma flexibilidade mais efetiva à plataforma, já que esses
motores, apesar de resultarem em uma boa solução para certas aplicações, não atenderiam
satisfatoriamente a proposta de flexibilidade imposta à plataforma, devido ao material que

compõe as engrenagens de sua caixa de redução, sendo assim substituídos por motores de 24V
120W, comumente usados em patinetes elétricos.
Embora o Raspberri Pi possuir um processador de 700MHz, ele se mostrou suficiente nos
testes desenvolvidos, sendo que não foi implementado um algoritmo que lhe exigisse alta
performance. E apesar de outras plataformas dotadas de alto poder de processamento
disponíveis no mercado, poucas ou nenhuma se compara em relação ao custo no Brasil e em
relação ao tamanho da comunidade ativa que faz uso desta placa. Com o Raspberry Pi e
programação em Python foi possível o desenvolvimento de um algoritmo capaz de conduzir um
robô ao longo de um trajeto demarcado por uma linha preta sobre uma superfície branca,
através exclusivamente da captura de imagens por uma webcam embarca. Porém o uso de
eletrônicas mais potentes para o uso de visão computacional empregada na navegação de
agentes móveis podem propiciar maior eficiência a navegação do robô.

4. CONCLUSÕES
A utilização de sistemas de robôs seguidores de linha possibilita demonstrar de modo
simples a eficácia de sistemas de navegação autônoma (DIAS et al, 2012). Podendo ser
empregado em variados tipos de processos, automatizando‐os, tais como navegação por linhas
de produção ou sistemas de estocagem, locais com constantes mudanças organizacionais em que
alterações arquiteturais se tornam inconvenientes, como no caso da utilização de trilho para a
mesma tarefa.
Pelos testes realizados, o uso de visão computacional se mostrou versátil e promissor na
aplicação para navegação autônoma de agentes móveis. O uso da placa Raspberry Pi como
solução para a parte computacional foi suficiente segundo resultado todos os testes realizados,
porém pode não ser suficiente em casos que exijam maior capacidade de processamento da
parte computacional do robô.
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RESUMO
A radiação solar é um parâmetro que vem sendo
aproveitado para gerar energia elétrica através de painéis
solares. No entanto, sua medição tem sido realizada
através de medidores comerciais de custo relativamente
alto. A proposta deste artigo consiste na criação de um
medidor de radiação solar, denominado solarímetro, de
custos mais baixos através de uma célula solar
fotovoltaica. Através de estudos realizados com a

fotocélula utilizada em painéis foi possível verificar sua
variação de corrente para determinados índices de
incidência solar. Sendo assim, foi projetado um circuito
para leitura desta corrente baseada na queda de tensão
em cima de um resistor, para obter uma relação com a
radiação lida em um medidor comercial e assim comparar
suas curvas.

Palavras‐chave: Solarímetro, radiação solar, medição.

BUILDING OF A SOLARÍMETRO WITH A PHOTOVOLTAIC CELL SOLAR
ABSTRACT
Solar radiation is a well that has been harnessed to
generate electricity through solar panels. However, its
measurement has been performed through commercial
meter relatively high cost. The purpose of this paper is
the creation of a solar radiation meter, called solarimeter,
lower costs through a photovoltaic solar cell. Through
studies of the photocell that used in panels was possible

KEY‐WORDS: Solarimeter, solar radiation, measurement.

to check their current variation to certain indices of solar
incidence. So was designed a circuit for reading of current
based on voltage drop over a resistor chain, for a
relationship with radiation read in a commercial meter
and thus compare their curves.

CONSTRUÇÃO DE UM SOLARÍMETRO COM UMA CÉLULA SOLAR FOTOVOLTAICA
1. INTRODUÇÃO
O Sol é capaz de emitir radiação em todas as faixas do espectro eletromagnético, por ser
constituído pela luz branca. Esta radiação atinge a superfície terrestre, a partir do processo de
absorção e espalhamento na atmosfera, devido a diversos constituintes presentes, nesta camada.
Tem‐se que a radiação global é composta pela soma das parcelas incidentes de forma direta,
denominada de radiação direta, e pela radiação que incide após ser difundida na atmosfera, ora
denominada de radiação difusa (TIBA, 2000).
Segundo Gueymard (2004), baseado em dados coletados ao longo de 25 anos, a melhor
estimativa para a constante solar média é de 1.366,1 W/m2. Em um dia claro, para a superfície da
Terra, a radiação solar é de aproximadamente entre 1.000 e 1.200 W/m2, sobre um plano
perpendicular ao feixe do sol consoante a elevação e a quantidade de turvação na atmosfera (SEN,
2008).
Os instrumentos solarimétricos medem a potência incidente por unidade de área,
comumente obtido em W/m², integrada sobre os diversos comprimentos de onda. As medições
padrões são a radiação total e a componente difusa no plano horizontal e a radiação direta normal.
Se o espectro solar tivesse sempre a mesma distribuição, bastaria uma calibração destes sensores,
que não seriam, portanto, afetados pela sua resposta espectral. No entanto, a distribuição
espectral se modifica com a massa de ar e cobertura de nuvens. Essa mudança é muito importante
para a componente direta normal da radiação e extremamente grande para a radiação difusa ao
ponto que, neste caso, a medição pode estar afetada de erros da ordem de 40% (TIBA, 2000).
Um dos métodos de medição de radiação solar é através de um solarímetro, o qual é
basicamente um medidor de densidade de potência a partir da irradiação luminosa que incide
sobre um dispositivo medidor. Quando seu principal componente, o fotodiodo, que é um sensor
passivo, é excitado pela luz, gera‐se um fluxo de corrente proporcional à irradiação. De modo a
conseguir valores de tensão utilizáveis por um medidor simples, é adicionada uma resistência de
carga em paralelo com o sensor, a qual vai induzir um sinal de tensão proporcional à corrente
produzida por este (BONIFÁCIO, 2010).
A finalidade de construir um solarímetro está na preocupação em obter um equipamento
de baixo custo, em relação aos vendidos no mercado, que chegam a custar alguns milhares de
reais. Com esse objetivo, utilizou‐se uma célula fotovoltaica para a realização da medição da
radiação solar em função da tensão gerada pela incidência de luz, buscando relacionar esse valor
a uma constante de proporcionalidade. Tomando como referência um solarímetro comercial, a
intenção é a comparação da densidade de potência medida por este, com o valor da tensão medida
pelo protótipo proposto, cujo sistema seja de baixo custo e de fácil montagem.
Este artigo é organizado da seguinte maneira: na Seção 2 é apresentado o conceito do
protótipo elaborado, bem como a bancada de testes para caracterização do solarímetro; na Seção
3 são apresentados os resultados experimentais alcançados. Por fim, a Seção 4 apresenta as
considerações finais do trabalho.

2. O PROTÓTIPO CONSTRUÍDO E OS MATERIAIS UTILIZADOS
Nesta seção serão descritos os principais componentes utilizados, de uma forma breve, e
como foram desenvolvidos o protótipo de medição de radiação solar e a bancada de testes para
caracterização do mesmo.
Célula Fotovoltaica
A célula fotovoltaica, cuja Figura 1 ilustra a fotocélula utilizada e seu respectivo símbolo
para circuitos elétricos, é uma aplicação prática do efeito fotoelétrico, descoberta em 1887 pelo
físico alemão, Heinrich Rudolf Hertz, e explicado em 1905 por Albert Einstein (BONIFÁCIO, 2010).
Separadamente, ambas as capas são eletricamente neutras. Mas ao serem unidas, na
região P‐N, forma‐se um campo elétrico devido aos elétrons livres do silício tipo N que ocupam os
vazios da estrutura do silício tipo P. Ao incidir luz sobre a célula fotovoltaica, os fótons chocam‐se
com outros elétrons da estrutura do silício fornecendo‐lhes energia e transformando‐os em
condutores. Devido ao campo elétrico gerado pela junção P‐N, os elétrons são orientados e fluem
da camada “P” para a camada “N” (NASCIMENTO, 2004).

Figura 1 – Célula Fotovoltaica e seu respectivo símbolo para circuitos elétricos.
Uma célula solar ideal pode ser representada por um circuito equivalente (GREEN et al.,
1991; REDDY et al., 2011), conforme ilustrado na Figura 2. Tal circuito é constituído por uma fonte
de corrente, que representa a corrente gerada pela incidência de fótons ( ), sendo esta
proporcional à irradiação incidente, e por um diodo (junção p‐n), que representa o comportamento
da célula quando na obscuridade.
A equação que fornece a corrente de uma célula solar ideal é ilustrada pela Eq. 1 (REDDY
et al., 2011):
(1)
no qual:
é a corrente na célula solar (em Ampères); é a corrente gerada pelos fótons (em
Ampères); é a corrente de saturação reversa (em Ampères); é a constante de carga do elétron
(1,60219 x 10‐19 C); é a tensão aplicada (em Volts, no qual o sinal positivo para tensão direta e
negativo para tensão reversa); é o fator de idealidade (1
2);
é a constante de
‐23
Boltzmann (1,38062 x 10 J/K); por fim, é a temperatura (em Kelvin).

Figura 2 – Circuito equivalente de uma célula fotovoltaica. Fonte: BONIFÁCIO, 2010.
Solarímetro Comercial
O equipamento comercial, utilizado como referência, foi o solarímetro portátil da Kimo
Instruments, modelo SL 100 (Figura 3), em conjunto com um sensor acoplado a este, através de
um extensor. Este equipamento permite a medição de valores médios, instantâneos, mínimos e
máximos da radiação incidente na faixa entre 1 W/m² a 1.300 W/m², com eficiência de 95%. Além
disso, o solarímetro possui um fotodiodo, com encapsulamento IP66 comportando valores de
comprimento de onda entre 400 a 1.600 nanômetros no espectro eletromagnético (SL 100, 2014).

Figura 3 ‐ Solarímetro portátil SL 100.
Construção do Protótipo e da Bancada de Testes
O circuito utilizado para a realização do experimento, ilustrado na Figura 4, possui o
funcionamento relativamente simples. A fotocélula, quando excitada pela irradiação incidente,
gera uma corrente proporcional a esta irradiação. Para conseguir valores de tensão é ligada uma
resistência (R1) em paralelo com a fotocélula, neste caso um potenciômetro de 10 KΩ. Esta
resistência vai induzir um sinal de tensão proporcional à corrente produzida pelo sensor. Contudo,
certas partes da radiação solar não são medidas com total precisão devido à sensibilidade do
espectro.
O processamento do sinal de tensão advindo da célula fotovoltaica é realizado pela
plataforma de prototipagem eletrônica Arduino MEGA 2560, e mostrada em um display LCD, de
acordo com o algoritmo empregado para tal. A célula fotovoltaica tem uma temperatura de
referência para ser utilizada com ganho máximo, que é 25° C. Deste modo, para realizar o

monitoramento da temperatura do ambiente, para a que seja realizada a compensação de tensão
em função desta temperatura, foi utilizado um sensor de temperatura LM35.

Figura 4 – Circuito utilizado para construção do solarímetro.
Para o desenvolvimento deste projeto foram feitas medições externas e internas. Ao ar
livre, no dia 02 de abril de 2014, a céu limpo, entre 10 e 11 horas, foram realizados cinco conjuntos
de cincos medições cada, com a preocupação de obter resultados mais precisos.
Após a montagem do circuito, foram realizados testes em sol pleno para verificação da
tensão de acordo com a radiação incidente, e testes em laboratório com temperatura controlada,
havendo deste modo, dois cenários distintos. O procedimento do experimento teve o objetivo de
expor o medidor de radiação comercial sob um mesmo plano, e próximo à célula fotovoltaica,
relacionando os valores de tensão mostrados no LCD com os valores de irradiação exibidos pelo
display do solarímetro comercial SL 100.
Foram realizadas medições em diferentes locais e horários, entre os dias 20 de março a 03
de abril do corrente ano, no qual foram obtidos os seus respectivos valores de tensão, com o
protótipo desenvolvido. Para cada ambiente de testes foram lidos os valores de tensão e de
radiação cinco vezes, em um mesmo ponto de operação, e deste modo, calculada a média destes
valores, para uma melhor precisão.
Para a caracterização em ambiente controlado, as medições foram realizadas no
Laboratório de Instrumentação Biomédica, no IFPB campus João Pessoa, no intuito de caracterizar
o solarímetro construído, para posterior comparação com os dados adquiridos na medição
externa. A área total do laboratório corresponde a aproximadamente 48 m².
Para tal caracterização, foi construída uma bancada de testes (Figura 5), no qual o protótipo
é caracterizado entre 0 e 90o, com variação angular de 15o. Por simetria, os valores encontrados
entre 0 e 90o, foram replicados para a faixa entre 90 e 180o. A lâmpada utilizada no protótipo é
uma lâmpada incandescente comum de 100 W de potência.
O protótipo foi colocado a 19 centímetros de distância do ponto de luz, no qual foram
anotados os valores de queda de tensão no resistor, devido a passagem de corrente oriunda da
célula fotovoltaica. Também durante esta fase, o solarímetro comercial foi colocado a esta mesma
distância, sendo obtidos valores de irradiação correspondentes aos ângulos anteriormente citados.

Isso possibilitou, mais uma vez, a comparação entre a irradiação e a tensão correspondente a cada
variação angular.

Figura 5 ‐ Bancada de testes para caracterização da célula fotovoltaica, em ambiente controlado.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos e algumas discussões sobre o mesmo.
Utilizaram‐se os dados de dois cenários distintos para que fosse obtida uma constante de
proporcionalidade, no qual relacionasse a radiação solar e a queda de tensão em cima do resistor
em paralelo com a fotocélula. Inicialmente os cálculos foram feitos com os resultados obtidos em
medições internas, em laboratório e, posteriormente, com as medições em ambiente externo.
Para as medições em laboratório, a única fonte de iluminação utilizada foi a lâmpada
incandescente com potência de 100 W. Na Figura 6 é ilustrada a curva característica da tensão na
célula fotovoltaica, a partir da variação angular, a cada 15°, da base de madeira da bancada de
testes elaborada.
Tensão
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Figura 6 – Tensão na célula fotovoltaica em função do ângulo da lâmpada incandescente,
para o protótipo de solarímetro – ambiente de laboratório.

Estes valores de tensões na célula fotovoltaica foram comparados com os valores de
radiação solar obtidas com o solarímetro comercial, representada na Figura 7.
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Figura 7 – Gráfico da variação da radiação em relação ao ângulo da luz incidente.
Após a medição da variação de queda de tensão em função da variação da angulação do
prototipo, foram realizadas medições da radiação utilizando o medidor comercial, de acordo com
a mesma variação do ângulo, para que os resultados fossem comparados. Desse modo, foi
encontrada uma relação entre a radiação e tensão, obtendo a constante de propocionalidade para
o primeiro cenário. Os resultados comparados são ilustrados na Figura 8.
Como pode ser observada na Figura 8, a tensão tem um comportamento similar com a
radiação em relação à variação do ângulo. Como já foi dito, a partir destes resultados foi calculada
uma constante
através da média da relação radiação‐tensão, de valor 23,62 W/m².V, no qual
esta constante foi multiplicada pelos valores de tensões medidos no circuito, obtendo valores para
radiação.
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Figura 8 – Gráfico da comparação entre a radiação medida pelo solarímetro e o medidor
comercial para variação da angulação.

Para as medições em ambiente externo, o solarímetro construído apresentou uma constante
com valor diferente do obtido no ambiente interno, devido ao comprimento de onda da
lâmpada utilizada no outro cenário, ser diferente do comprimento de onda do sol. O método
utilizado para calcular esta nova constante foi o mesmo processo realizado no cenário anterior.
A nova constante encontrada, , possui o valor para o cenário a sol pleno igual a 242,87
W/m².V. A partir desse momento, foi realizado o comparativo entre os resultados obtidos para a
radiação medida pelo solarímetro e pelo medidor comercial (Figura 9), o qual percebe‐se que há
uma discrepância entre os valores obtidos com a célula solar.
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Figura 9 – Gráfico da comparação entre a radiação medida pelo solarímetro e o medidor
comercial em sol pleno.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com modelo construído buscou‐se uma alternativa para diminuir custos para medições de
índices de radiação solar. Tendo em vista o alto preço dos equipamentos atualmente utilizados, o
protótipo confeccionado a partir de uma célula solar fotovoltaica se tornaria uma possível
alternativa reduzir bruscamente o preço.
Para a realização das medições foi observado atentamente à variação da tensão de acordo
com as radiações incidentes. Durante a calibração do circuito foi observada a constante mudança
da radiação no medidor comercial influenciando assim nos resultados finais, pois a leitura realizada
pelo microcontrolador não acompanha a velocidade de variação deste.
Com as medições realizadas em sol pleno, foi observado que a radiação difusa influencia no
resultado, pois a célula fotovoltaica captura também este tipo de radiação. Tal fato foi comprovado
pela curva de radiação gerada, com resultados deste cenário, no qual o medidor comercial indicou
uma radiação de 0 W/m², enquanto o solarímetro proposto apresentava radiação diferente de
zero. Devido a essa diferença, a célula solar foi adaptada para que pudesse diminuir a influência
da radiação difusa, fazendo com que fossem adquiridos os valores mais precisos de medição, os
quais foram apresentados neste artigo.
Outro fato constatado foi que para grandes valores de radiação, mais especificamente
quando estes valores ultrapassam 660 W/m², a variação da corrente não acontece de forma linear,

não sendo possível encontrar um constante de proporcionalidade para a medição acima deste
valor.
Porém, os resultados obtidos em laboratórios foram satisfatórios, com relação aos
apresentados em sol pleno, pois os valores medidos conseguiram acompanhar com maior precisão
a variação da angulação.
No entanto, para melhores resultados se faz necessário maior número de medições externas,
em diferentes períodos do ano, devido mudanças climáticas ocorridas. Serão realizados
aperfeiçoamentos na bancada de testes para que o solarímetro confeccionado atenda a medições
mais precisas em cenários artificiais e naturais.
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RESUMO
A plataforma Arduino tem se destacado nas áreas de
Robótica e Sistemas Embarcados, por causa do seu baixo
custo e sua programação fácil. Este trabalho apresenta a
utilização da placa Arduino no controle liga/desliga e
monitoramento com LED’s de nível de líquido um
sistema de tanques. Um sistema de tanques em escala
reduzida foi montado para a implementação de um
controle de nível. A placa Arduino comanda o
acionamento de uma bomba d'água com o objetivo de
controlar e monitorar com LED'S o nível de líquido

dentro de uma faixa predefinida. As leituras de nível de
líquido flutuaram dentro da faixa predefinida, no qual o
valor inferior foi de 4 cm e o valor superior foi de 6 cm.
Os resultados mostram que é possível implementar um
controlador liga/desliga na placa Arduino para controlar
e monitorar com LED'S o nível de líquido em um sistema
de tanques, uma vez que esse tipo controle não
necessita de uma grande velocidade na ação de
controle.

PALAVRAS‐CHAVE: Prototipagem, microcontrolador, sensor, tanque, controle liga/desliga.

CONTROL AND MONITORING LEVEL USING ARDUINO UNO
ABSTRACT
The Arduino platform has excelled in areas of the
robotics and embedded systems, because of the your
low cost and easy programing. This work presents the
use the Arduino board in on/off control and monitoring
with LEDs of liquid level in a tanks system. A tanks
system in reduced scale was mounted for
implementation of the level control. The Arduino board
commands the actuation of liquid pump with objective
the controlling and monitoring with LEDs of the liquid

level in predefined range. The liquid level measurements
fluctuated in the predefined range, in which the
minimum value is 4 cm and the maximum value is 6 cm.
The results show which is possible implement a on/off
controller in the Arduino board to control and
monitoring with LEDs the liquid level in the tanks
system, once this control type don't need of the big
speed in the control action.

KEY‐WORDS: Prototyping, microcontroller, sensor, tank, on/off control.

1

INTRODUÇÃO

O Arduino Uno é uma pequena placa de circuito impresso, sendo indicado para criação de
protótipos de eletrônica, baseado nas filosofias de software e hardware livres. Ele pode interagir
com o ambiente recebendo em suas entradas sinais dos mais variados tipos de sensores e pode
afetar sua vizinhança por meio do acionamento de luzes, motores ou outros atuadores.
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma aplicação do Arduino Uno realizando a
tarefa de controle e monitoramento de nível de líquido. Um sistema de tanques em escala
reduzida foi montado para realização de ensaios experimentais. A modelagem matemática do
sensor de nível de líquido e a descrição dos demais componentes são apresentados também.
2
2.1

MATERIAIS E MÉTODOS
Plataforma Arduino

Arduino, segundo Banzi et al.(2006), é uma plataforma de prototipagem eletrônica open
source baseada em hardware e software flexíveis e fáceis de usar. Sendo destinada aos artistas,
designers, hobbistas, e qualquer pessoa interessada em criar objetos ou ambientes interativos.
No presente projeto foi utilizado o modelo Arduino Uno pelos seguintes motivos:
dimensões reduzidas (6,8 x 5,5 x 1,0 cm), possuir conector USB para conexão com o PC, conector
Jack nº 4 para alimentação externa, programação simples e preço baixo.
A Figura 01 apresenta a estrutura de uma placa Arduino Uno, com suas principais partes
identificadas. Nela é possível visualizar a CPU ATMEL composta por um microcontrolador
ATmega328P, 6 entradas analógicas, 14 entradas e saídas digitais, conversor serial para USB,
fonte de alimentação externa e os pinos de energia com 3,3 V, 5 V e Terra (GND).

Figura 01 – Placa Arduino Uno e seus Principais Componentes.

O ATmega328P é um microcontrolador AVR 8 bits de baixa potência e arquitetura RISC
(Reduced Instruction Set‐Computing) fabricado pela empresa Atmel. Ele possui 28 pinos, 32 kB de
memória Flash, 2 kB de memória RAM (Random Access Memory) e 1 kB de EEPROM (Electrically
Erasable Programmable Read‐Only Memory). E conta com um bootloader, que de acordo com
Souza et al. (2011), dispensa o uso de programadores para o chip, facilitando ainda mais o seu
uso uma vez que não exige compiladores ou hardware adicional.
2.2

Bomba D’água e seu Acionamento

A bomba d’água utilizada neste projeto é um modelo empregado em para‐brisa de carro.
Este modelo precisa uma tensão de 12 VDC para funcionar e consome uma corrente aproximada
de 1A. Tem como vantagem seu baixo custo e poder ser alimentada por uma tensão menor, o
que possibilita um enchimento mais lento do tanque superior. A Figura 02 mostra uma imagem
dessa bomba, nela foram destacados os orifícios de entrada de água, saída de água e os terminais
elétricos de 12 VDC.

Figura 02 – Bomba D’água Utilizada no Projeto.
Para o acionamento da bomba d’água foi utilizado um transistor do tipo Darlington modelo
TIP 122. Este componente suporta a passagem de uma corrente elétrica de 5 A, superior ao que a
bomba precisa para funcionar. Com isso foi excluída a possibilidade danifica‐la, e seu
funcionamento foi como esperado. A Figura 03 apresenta os detalhes construtivos do TIP 122.

Figura 03 – Encapsulamento e pinagem do TIP 122.

Para montagem do acionamento foi utilizado o esquema elétrico da Fig. 04. Nele, o resistor
de 1 kohms foi conectado na base do transistor em uma extremidade e na outra foi ligado na
porta digital 9 da placa Arduino. Um LED foi conectado para sinalização visual do funcionamento
da bomba d’água.

Figura 04 ‐ Esquema Elétrico para Acionamento da Bomba D’água.
Quando essa porta fornece tensão ao resistor ocorre a circulação de corrente na base do
TIP 122 fechando a chave, fazendo o transistor conduzir entre coletor e emissor. Após isso ocorre
o acionando a bomba d’água e esta transfere o líquido do reservatório inferior para o tanque
superior. Quando a tensão foi cortada, a circulação de corrente pela base do TIP 122 para ,
fazendo abrir a chave e o transistor para de conduzir entre coletor e emissor, fazendo a bomba
parar de funcionar.
2.3

Sensor de Nível

Segundo Ramos et al. (2008) é possível implementar um sensor de nível para líquidos
utilizando um potenciômetro linear rotativo com uma haste metálica ligando a uma pequena
bóia. Com isso, alterações na resistência do potenciômetro ocorrem à medida que a altura do
líquido se modifica. A Figura 05 mostra o conjunto descrito acima.

Figura 05 – Conjunto do Sensor de Nível.

Neste trabalho foi aplicado um potenciômetro rotativo de 1.080 ohms de resistência total
para implementação do sensor de nível. O potenciômetro em geral é um divisor de tensão no
qual a tensão de saída Vo pode ser determinada pela Eq. (1).
(1)

∙

O terminal do meio do potenciômetro foi conectado na entrada analógica A0 do Arduino e
este ao receber a tensão Vo precisou calcular o valor da resistência R2, pela Eq. (2).
∙

1.080
∙
5

216 ∙

(2)

De posse do valor da resistência R2 foi possível determinar o ângulo θ. Uma relação entre a
resistência do potenciômetro e o ângulo giro do mesmo pode ser obtida fazendo 270º ou 3π/2
rad de giro igual a resistência total de 1.080 ohms. E uma regra de três foi utilizada para
determinar o valor θ a partir do valor de R2, conforme Eq. (3).
3 ⁄2

1.080

→

1,5
∙
1.080

0,00436319 ∙

(3)

Por fim, o valor da altura h de líquido pode ser calculado com base na Fig. 05 e utilizando a
Eq. (4), onde o valor do comprimento da haste L é igual a 12,3 cm.
∙ sin

12,3 ∙ sin

(4)

De posse das equações acima foi possível implementar o trecho de código fonte para
Arduino capaz de converter a tensão lida na porta analógica A0 no valor da altura h em
centímetros, conforme o Código 01.
vzero=analogRead(A0)*0.0048875855; // transforma em tensão
rdois = 216 * vzero; // calcula r2
tetharad = 0.00436319 * rdois; // calcula ângulo em radiano
alturah = 12.3 * sin(tetharad); // calcula altura h do nível d'água

Código 01 – Trecho de Código para Arduino.
O cálculo da altura h acontece a cada 1,0 segundo. Seu valor é necessário para determinar
quantos LED’s da régua deverão acender ou não, como também, é a variável que liga ou desliga a
bomba d’água.
2.4

Régua de LED’s

A régua de LED’s foi construída com o objetivo de monitorar o nível em que o líquido se
encontra dentro do tanque superior. Para a construção da régua foram utilizados seis LED’s: dois

vermelhos, dois amarelos e dois verdes. Os LED’s vermelhos representam o nível mínimo de
líquido, os amarelos representam o nível médio e os verdes representam o nível máximo de
líquido. Esses LED’s foram conectados da porta dois à porta sete do Arduino, conforme a Fig. 06.

Figura 06 – Esquema Elétrico da Ligação dos LED’s.
Uma mudança da altura h faz os LED’s serem acionados ou não de acordo com a situação
atual de h, como pode ser visto na Fig. 07, onde todos os LED’s foram acionados, uma vez que o
nível do tanque superior estava alto.

Figura 07 – Régua de LED’s Montada no Projeto.
2.5

Metodologia para Montagem do Sistema

Para a montagem do sistema de tanques do presente projeto foram utilizadas duas caixas
de plástico: uma para o tanque superior com dimensões de 16 x 11 cm e altura de 8 cm e a outra
para o reservatório inferior com dimensões de 20 x 29 cm e altura de 5 cm. No tanque superior
foram instalados o sensor de nível e uma torneira que ficou a aproximadamente 1 cm do fundo.
A Figura 08 apresenta toda essa estrutura.

Figura 08 – Sistema de Tanques Montado no Projeto.
O potenciômetro foi colocado na parte mais alta possível do tanque superior. Também, foi
conectada uma haste metálica com um isopor na extremidade para funcionar como sensor de
nível. Então reforçando a idéia, o conjunto sensor tem como objetivo acionar ou não a bomba
d’água, e conseqüentemente, os vários LED’s da régua.
A torneira colocada na parte inferior do tanque superior serviu para representar o consumo
d’água e permitiu o retorno da mesma para o reservatório inferior. E este serviu para armazenar
a água que a bomba fosse captar para mandar para o tanque superior, por meio de uma
mangueira. E por fim foi utilizado um apoio feito de madeira para sustentar o tanque superior
criando assim um desnível.
2.6

Metodologia para Controlar a Bomba D’água

No controle liga/desliga para um sistema de tanques, o acionamento da bomba é realizado
no momento em que a altura h cai abaixo de um valor mínimo predefinido. E tem seu
desligamento quando a altura h passa acima de um valor máximo predefinido.
Neste projeto foram definidos como limites para o acionamento e desligamento da bomba
d’água os seguintes valores: h menor do que 4 cm e h maior do que 6 cm, respectivamente.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para comprovação da implementação do controle liga/desliga foi gerado um gráfico de
nível de líquido no tanque superior versus tempo, com base nos dados capturados da porta serial
do Arduino e desenhados por um software destinado à construção de gráficos.
A Figura 09 mostra a evolução do nível d’água com o controle liga/desliga implementado na
placa Arduino. Quando a bomba é acionada o nível d’água já começou com 1 cm, devido a
posição da torneira em relação ao fundo do tanque. Depois, o nível começou a subir e

ultrapassou o valor máximo de 6 cm predefinido, aí a bomba d’água desligou e com a torneira
aberta o nível de líquido começou a baixar até chegar ao valor mínimo de 4 cm predefinido, aí
bomba d’água ligou novamente, o que fez começar um novo ciclo de aumento no nível e depois
diminuição do nível. O ensaio experimental em questão durou 300 segundos.

Figura 09 – Resposta do Nível D’água ao Longo do Tempo.
Para comprovação do funcionamento da régua de LED’s foi fotografada uma sequência de
acionamentos dos LED’s em função da altura h de líquido no tanque superior. A Figura 10
apresenta o primeiro LED vermelho ligado, indicando nível baixo de líquido no tanque superior.

Figura 10 – Primeiro LED Vermelho Ligado Indicando Nível Baixo no Tanque Superior.

Na sequência, a Figura 11 mostra dois LED’s vermelhos e um amarelo ligados, indicando um
nível intermediário de líquido no tanque superior.

Figura 11 – Dois LED’s Vermelhos e Um Amarelo Ligados Indicando Nível Intermediário.
E para terminar, a Figura 12 apresenta todos os LED’s da régua ligados, o que indica um
nível alto no tanque superior ou, em outras palavras, o tanque está cheio.

Figura 12 – Todos os LED’s Ligados Indicando Alto no Tanque Superior.
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CONCLUSÕES

Neste trabalho foi apresentada a placa Arduino, pequena placa de circuito impresso que
possui 01 microcontrolador Atmega328P, 14 entradas/saídas digitais, 06 entradas analógicas, etc.
Ela é destinada a qualquer pessoa interessada em criar objetos ou ambientes interativos.
O trabalho também mostrou a montagem de um sistema de tanques em escala reduzida e
de baixo custo. Nele a altura do nível d’água foi medida por um potenciômetro linear rotativo,
tendo uma haste acoplada e uma esfera de isopor na outra extremidade, assim formando um
sensor de nível para medir a altura h. E com a medição de h o Arduino conseguiu comandar o
acionamento da bomba d’água e da régua de LED’s.
Como aplicação foi implementada a estratégia de controle conhecida por liga/desliga ou
on/off. Nela o acionamento da bomba aconteceu quando o nível d’água caiu de seu valor mínimo
de 4 cm e o desacionamento ocorreu quando o nível a água ultrapassou o nível máximo de 6 cm.
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RESUMO
Este artigo contém uma introdução sobre o cenário
brasileiro em relação às pesquisas na área subaquática e
investimentos a serem feitos pelo país. É também feito
um estudo sobre a capacidade do canal acústico assim
como discutido a viabilidade da implementação do
mesmo. Os modelos teóricos de atenuação do sinal
acústico no ambiente subaquático foram estudados e
cuidadosamente analisados por meio de simulações. O

principal objetivo do trabalho aqui proposto é tomar os
conhecimentos que são a base da literatura sobre a
capacidade de um canal acústico assim como os
modelos de atenuação do sinal acústico no ambiente
subaquático para o desenvolvimento de uma rede de
sensores sem fio (RSSF) subaquática com as menores
perdas possíveis.

PALAVRAS‐CHAVE: Comunicação Subaquática, Canal Acústico, Modelos de Atenuação

A COMPARATIVE ANALYSIS ON DIFFERENT ATTENUATION MODELS IN AN ACOUSTIC
UNDERWATER COMMUNICATION
ABSTRACT
This article contains an introduction to the
Brazilian scenario in relation to the research in the
underwater area and investments that the country will
make. We analyze a study on the capacity of the
acoustic channel we if its implementation is viable.
Theoretical models of attenuation of the acoustic signal
in the underwater environment were studied and

carefully analyzed using simulations. The main objective
of the work proposed here is to take the knowledge that
is the basis of the literature on the capacity of an
acoustic channel as well as attenuation models of the
acoustic signal in the underwater environment for the
development of an underwater wireless sensor network
with the lowest possible losses.

KEY‐WORDS: underwater communication, Acoustic channel, attenuation models

UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS DIFERENTES MODELOS DE ATENUAÇÃO EM UMA
COMUNICAÇÃO ACÚSTICA SUBAQUÁTICA
I.

INTRODUÇÃO

Um dos principais ambientes ainda pouco explorados no mundo é o subaquático, principalmente
o marítimo. O Brasil definiu como Amazônia Azul toda a região de águas territoriais, e vem de
forma contínua buscando a expansão destas áreas por meio do estudo de biomas submarinos
(MARINHA DO BRASIL, 2011). Esta expansão garante ao país que todas as riquezas biológicas e
minerais existentes nestas áreas sejam de propriedade da União. Entretanto, para que seja
possível melhorar a compreensão do patrimônio ali existente em vida e riquezas minerais, o
governo brasileiro vem investindo em estudos e ações, principalmente por meio da PETROBRAS e
Marinha do Brasil. Além delas, a FINEP, CNPq e CAPES vem apresentando editais para pesquisa e
inovação, além de ter ocorrido estruturação de um fundo setorial específico para o setor
aquaviário (MACEDO, 2013).
O Brasil possui cerca de 8.000 km de litoral e pode chegar a ter controle jurisdicional sobre uma
área marinha de 4.500.000 km2, ou equivalente a mais da metade da área do território brasileiro
emerso, que é de 8.500.000 km2. Considerando que as características geográficas e de ocupação
territorial conferem ao Brasil uma posição estratégica privilegiada em termos da exploração
sustentável dos recursos do mar, incluindo não só a pesca, o transporte, o lazer e a segurança,
mas também a exploração mineral, o estudo realizado por (HAZIN, et. al., 2007) indicou que há
ainda elevada necessidade de domínio nacional em tecnologia submarina. A Finep investiu, entre
2004 e 2010, R$ 47,5 milhões na área de robótica e indicou que há uma base importante de
conhecimento em robótica no Ceará e no Rio de Janeiro (GANDRA, 2011). Entre as áreas de
importância em aplicação de recursos, foi ressaltada três em especial: parques industriais e o
pré‐sal, principalmente e também projetos em agronegócio.
Maria das Graças Foster, executiva‐chefe da PETROBRAS, na Offshore Technology Conference,
em Houston, afirmou que a Petrobras, que bombeia 2,2 milhões de barris por dia de óleo
equivalente, irá aumentar para 5,7 milhões de barris/dia em 2020 (LEAHY, 2013). Para alcançar
esta meta irá investir U$ 237 bilhões para o período entre 2013 e 2017. Tomando como foco a
área de robótica e automação aplicada em ambientes submarinos, um dos principais desafios
ainda presentes no Brasil é o domínio de comunicação acústica. A Figura 1 ilustra algumas das
características desse ambiente e os potenciais desafios que se apresentam: grande atraso de
propagação do sinal, baixa relação sinal‐ruído, interferências, baixa largura de banda devido às
reflexões do sinal (BURROWES e KHAN, 2011).
Este tipo de tecnologia é de natureza dual, ou seja, tecnologia de origem militar que nos
últimos 20 anos vêm crescendo o uso e emprego no mercado civil. Nas últimas décadas, houve
constante pesquisa para superar de desafios como: detecção coerente de sinais digitais em
comunicação acústica submarina de alta velocidade (MAURELLI ET AL. 2012), a melhor
compreensão da física do canal subaquático, simulação de canais e medições; a estrutura de
receptores; codificação de controle de erros, sistemas de redes de comunicação, interferência
por multiplicidade de sinais e estratégias alternativas de modulação (TRIDENT, 2013). O país
ainda está longe do estado da arte neste campo mesmo com grupos desenvolvendo pesquisa

neste campo em projetos de pesquisas da Petrobras e da Marinha do Brasil.
O artigo está organizado como segue. Na seção II é feita uma discussão sobre a capacidade do
canal acústico, e sua viabilidade de implementação. Na seção III é descrito o meio subaquático,
suas influencias no sinal acústico, tais como, temperatura, profundidade, frequência, salinidade e
pH. Também são descritos modelos de atenuação do sinal acústico dependendo dessas
influencias do meio. Na seção IV é feita uma comparação desses modelos ao longo de uma rede
de sensores distribuídos no meio. Fora utilizado o software Scilab para essas simulações dos
diferentes modelos de atenuação no meio subaquático. E a seção V é destinada a conclusão e
propostas de trabalhos futuros.

Figura 1 ‐ Ambiente subaquático para comunicação de dados, adaptado de Burrowes e Khan
(2011).
II.

CAPACIDADE DO CANAL ACÚSTICO

A capacidade do canal de comunicação acústica, teoricamente falando, também foi estudada
para o desenvolvimento deste artigo. Pode‐se encontrar um limite teórico para a capacidade de
um canal usando a equação de Shannon (SHANNON, 1949). Essa equação delimita o limite
superior teórico para a máxima taxa de transmissão de dados com uma arbitrária taxa de erro de
bit. A capacidade para um canal de comunicação invariante no tempo e adicionado de ruído
Gaussiano branco pode ser calculado por:
equação (1).
, onde B é a banda do sinal e é a relação sinal‐ruído (SNR). Os autores em (HUMMEU, 1972)
apresentam uma solução numérica para a capacidade de um canal de comunicação acústico
submarino muito simples, os autores não consideram a frequência e não consideram os efeitos
causados pela atenuação dependente da distância. Em (HAYWARD, 2004), os resultados
experimentais para a capacidade de um guia de onda em um ambiente aquático raso é mostrado.
Em (SRINIVASAN, 2008), a capacidade para uma rede celular subaquática baseada na modulação
OFDM é analisada. Neste artigo os resultados de (HUMMEU, 1972) serão utilizados para

demonstrar a capacidade de um canal de comunicação acústico simples e mostrar que
comunicação subaquática eficiente é possível de se implementar.
O sinal de entrada
é uma função amostra de um processo aleatório que tem potência média
e
que simulam uma situação de
. O sinal de entrada passa por dois filtros paralelos
caminho múltiplos. Ambos os filtros são passa‐baixa com frequências de corte
e
, com o
primeiro maior que o segundo. Os filtros diferem entre si por um fator de atenuação ∝, um
atraso τ e pelas bandas distintas. A função de transferência total pode ser expressada com a
ajuda da função pulso
e pode ser vista abaixo na equação 2.
∝

equação (2).

A saída do filtro “combinado” é somada com ruído branco Gaussiano com densidade espectral
constante em /2 Watts por Herts.
Finalmente, a capacidade C de um canal filtrado, limitado em potência, de tempo contínuo e
adicionado de ruído Gaussiano branco é definida por Gallager (GALLAGER, 1968) como sendo:
|

|²
⁄

∈

bits/segundos

equação (3).

onde B é obtido quando se soluciona a equação 3.
/
∈

|

|²

equação (4).

e F é a sequência dada pela equação 4.
:

/
|

|²

equação (5).

O fator chave de todo o cálculo da capacidade do canal é a obtenção da solução para C quando a
resposta em frequência “combinada” é descrita pela equação 2. Em (HUMMEU, 1972) o autor
mostrou os passos para tal cálculo e fazendo uso dos resultados encontrados pode‐se tirar as
devidas conclusões.
Feitas as devidas análises, conclui‐se que para pequenos atrasos, o problema de múltiplos
caminhos na verdade melhora a capacidade do canal do que se estivesse utilizando de apenas
um caminho. Os resultados para grandes valores de γ também são analisados. A medida que este
parâmetro cresce, a capacidade oscila em torno de um valor que é relativamente maior do que
seria calculado se a capacidade fosse provida por apenas um caminho. Para γ maior do que três,
a amplitude da variação se torna significante e a capacidade assume um valor limite um pouco
acima de (1).
A medida que α se aproxima de zero também temos a capacidade beirando o valor de (1) como
já era esperado por Shannon (SHANNON, 1949). A máxima redução da capacidade do sistema
ocorre para α ≈ 0,6 que é de aproximadamente 7% apenas.

Passadas as análises, a conclusão mais significante que se pode tirar de tais resultados é que,
mesmo com múltiplos caminhos e com uma atenuação relevante o sinal não sofre uma
degradação muito significativa. Mesmo sabendo que o canal em questão não varia no tempo e
que possui grandes simplificações, os resultados obtidos por Hummeu (HUMMEU, 1972) são
encorajadores e mostram que se pode conseguir comunicação subaquática eficiente e que esta é
sim uma área a ser estudada.
III.

O MEIO

No ambiente subaquático a forma mais eficiente para comunicação é a acústica. A comunicação
eletromagnética sofre uma forte atenuação, com o aumento da frequência, devido à absorção da
água. A comunicação óptica por outro lado tem‐se altas taxas de transmissão e baixo consumo
de energia, porém devido a dispersão e ao espalhamento da luz na água, somente é praticável a
curtas distâncias. A comunicação acústica, portanto, é a melhor opção para comunicação no
meio subaquático, mesmo com a velocidade do som sendo 10 menor que a da luz (cerca de
1500 m/s), ou seja, uma largura de banda muito menor (JORGE, 2012).
Devido à diversos fatores, o ambiente subaquático é um ambiente hostil para o sinal acústico.
Além da atenuação do sinal, existem também diversos ruídos sendo somados, tais como o ruído
térmico, ruído de embarcações, ruído da temperatura do oceano e ruído do vento (SEHGAL,
2009). Variações de temperaturas, frequência, profundidade, salinidade e pH, no oceano
contribuem com a absorção do sinal. Na literatura existem alguns modelos de absorção do sinal
acústico pelo meio subaquático, porém neste artigo foram comparados três modelos de
absorção; o modelo de Fisher & Simmons, o modelo de Francois & Garrison e o modelo de Ainslie
& McColm.
A.

MODELO DE PROPAGAÇÃO DO SINAL ACÚSTICO

Em uma rede de sensores sem fio o sinal propagado entre cada nó é atenuado devido à distância
entre os nós e também ao ambiente subaquático (SEHGAL, 2009). Existem três aspectos que
influenciam diretamente a perda da propagação do sinal acústico no ambiente subaquático: O
espalhamento geométrico (k), a absorção do sinal e as anomalias de propagação. A perda de
propagação, levando em conta somente a frequência é dada em dB/km pela equação (6).
,
B.

∙

∙

equação (6)

ABSORÇÃO DO SOM NO MEIO SUBAQUÁTICO

A absorção α é calculada levando em conta três fatores: a contribuição do ácido bórico,
sulfato de magnésio e água pura, respectivamente. As frequências f1 e f2 são as frequências de
relaxação geradas pelo acido bórico e pelo sulfato de magnésio, respectivamente. A1, A2 e A3
são constantes que representam a influencia da temperatura. P1, P2 e P3 são constantes que
relacionam a profundidade. A absorção α é dada pela equação (7) (FISHER & SIMMONS, 1977).
De acordo com (FRANCOIS & GARRISON, 1982), para frequências acima de 200kHz, a absorção da

água pura é a que mais contribui para a absorção α. Em frequências entre 10kHz e 200kHz, a
absorção do sulfato de magnésio é a que possui o maior valor. E para frequências abaixo de
10kHz, a absorção pelo ácido bórico possui o maior valor dentre as outras.
∙
C.

equação (7).

MODELO DE FISHER & SIMMONS

Este modelo de absorção leva em conta a profundidade, temperatura e a frequência. Os
coeficientes são dados pela tabela 1. Porém para o modelo de Fisher & Simmons, a profundidade
não pode ser maior do que 8 quilômetros. A frequência é dada em Hz, a temperatura em Celcius
e a profundidade em metros. No final a atenuação α é expressa em Np/m, para transformar para
dB/km multiplica‐se o resultado por 8686 (FISHER & SIMMONS, 1977).
Tabela 1 – Coeficientes do modelo de atenuação
Coeficiente
Coeficiente
A = 1.03 ∙ 10
+ 2.36 ∙ P = 1
10
∙ t – 5.22 ∙ 10
∙ t²
A =
10

5.62 ∙ 10
∙t

+

7.52 ∙ P = 1 – 10.3 ∙ 10
10 ∙ d²

A = [55.9‐ 2.37 ∙ t+ 4.77 ∙ 10
∙ t²‐ 3.48 ∙ 10 ∙ t³]∙ 10
D.

P = 1 – 3.84 ∙ 10
10
∙ d²

Coeficiente
f = 1.32 ∙ 10 ∙ t

273.1 ∙

.
e
∙ d + 3.7 ∙ f = 1.55 ∙ 10 ∙ t

273.1 ∙

e

.

∙ d + 7.57 ∙

MODELO DE FRANCOIS & GARRISON

Este modelo de absorção leva em conta a profundidade, temperatura, frequência,
salinidade, pH e também a velocidade do som na água, dada pela equação (8), onde S é a
salinidade em ppt e d é a profundidade em metros. Os coeficientes de absorção são dados pela
tabela 2. Neste modelo a frequência é dada em kHz, a temperatura (t) em Celcius, a
profundidade (d) em metros. A atenuação α é expressa em Np/m, para transformar para dB/km
multiplica‐se o resultado por 8686 (FRANCOIS & GARRISON, 1982A) (FRANCOIS & GARRISON,
1982 B).
.

∙

.

∙

.

∙

equação (8)

Tabela 2 – Coeficientes do modelo de atenuação.
Coeficiente Ai
Coeficiente Pi
.
P =1
A =
∙ 10 . ∙
A = 21.44 ∙
A =

4.937 ∙

∙ 1
10

P = 1 – 1.37 ∙ 10
10 ∙ d²
2.59 ∙ P = 1 – 3.83 ∙ 10

0.025 ∙ t
‐

Coeficiente fi
.

f = 2.8 ∙
∙ d + 6.2 ∙
∙ d + 4.9 ∙

f =

.

∙
.

∙

∙ 10

10 ∙ t + 9.11 ∙ 10
∙ t ‐ 10
1.50 ∙ 10 ∙ t³ ( t ≤ 20 ºC )
A = 3.964∙ 10 – 1.146 ∙
∙t ‐
10 ∙ t + 1.45 ∙ 10
∙ t³ ( t > 20 ºC )
6.5 ∙ 10
E.

∙ d²

MODELO DE AINSLIE & MCCOLM

Este modelo também leva em conta todos os fatores descritos no modelo de FiG (FRANCOIS &
GARRISON, 1982). É uma simplificação do modelo FiG. A equação de absorção α por este modelo
é dada na equação (4). Neste modelo a profundidade (d) é dada em quilômetros. A atenuação α
é expressa em dB/km. De acordo com (AINSLIE & MCCOLM, 1998), este modelo de absorção
mantém uma precisão razoável com o modelo FiG de 10% para frequências entre 100Hz e 1MHz
para certas condições oceanográficas dispostas na tabela 3.
Tabela 3 – Condições Oceanográficas
‐ 6 < t <35 ºC
7.7 < pH < 8.3
5 < S < 50 ppt
S = 35ppt, pH = 8, d = t = 10 ºC, S = 35ppt, t = 10ºC, pH = 8 , d = 0
0
d= 0
.

∙

∙
IV.

.

.

∙

.

∙

0 < d < 7 km
t = 10ºC, S =35ppt,
pH =8
equação (9)

COMPARANDO OS MODELOS

Para qualquer tipo de comunicação, é importante determinar a atenuação que o sinal sofrerá
durante o percurso. Para um sistema de comunicação RSSF acústico subaquático a atenuação
sofrida pelo sinal é dada pela equação (6).

Figura 2 – Comparação dos modelos de FiS, FiG e AiM sobre uma rede de nós distribuída sobre
6 km.

As simulações feitas com os diferentes modelos de atenuação seguem o seguinte cenário: uma
rede de sensores com 6 quilômetros de diâmetro, sendo a distância entre cada nó de 300
metros. Os gráficos gerados mostram os diferentes modelos de absorção para diferentes
frequências, profundidade e temperatura. O gráfico abaixo foi gerado sobre as seguintes
condições: temperatura de 8ºC, profundidade igual 1km e frequência do sinal de 12,5kHz,
salinidade de 35ppt e pH igual 8.
O gráfico da figura 3 compara os modelos para uma profundidade maior, 4km. Mantendo‐se as
mesmas outras condições que a figura anterior. Aqui, com uma profundidade maior, os modelos
se aproximam bastante um do outro.

Figura 3 – Comparação dos modelos de FiS, FiG e AiM sobre uma rede de nós distribuída sobre
6 km, profundidade de 4km.
A figura 4 nos mostra os modelos em um ambiente subaquático com a temperatura de 10º C e as
mesmas condições que se tem na figura 2.

Figura 4 – Temperatura 10º C.

V.

CONCLUSÃO

De acordo com os estudos e gráficos gerados, á medida que a profundidade aumenta os modelos
tendem a ser iguais, a temperatura também não causa uma grande variação entre os modelos.
Porém, vale ressaltar que as simulações feitas, os valores de salinidade e pH se mantinham
constante, pois o modelo de Fisher & Simmons não aborda.
Os cálculos mostrados, sobre a capacidade do canal acústico nos mostra que a comunicação
acústica é uma área a ser explorada. Como trabalho futuro, está se estudando a implementação
de um emulador do ambiente subaquático para que possamos estudar com mais precisão o
ambiente, e estudar o sinal acústico numa distribuição de uma RSSF ao longo do ambiente.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos ao CNPq pelo Financiamento deste projeto.
REFERÊNCIAS
AINSLIE, M. A.; McCOLM, J. G. A simplified formula for viscous and chemical absorption in
seawater, Journal of the Acoustical Society of America. Vol. 103, no. 3. pp. 1671‐1672, 1998
BURROWES, G. e KHAN, J. Y., Short‐Range Underwater Acoustic Communication Networks,
Intech 2011. The University of Newcastle Australia. Disponível on‐line em
<http://academia.edu/3069830/Short‐Range_Underwater_Acoustic_Communication_Networks>
.
Acesso: 30 abril de 2014.
FISHER, F. H.; SIMMONS, V. P., Sound absorption in seawater, The Journal of the Acoustical
Society of America, vol. 62, no. 3, pp. 558‐564, 1977
FRANCOIS, R. E.; GARRISON, G. R. Sound absorption based on ocean measurements: Part ll:Boric
acid contribution and equation for total absorption, Journal of the Acoustical Society of
America, vol. 72, no. 6, pp. 1879‐1890, 1982
FRANCOIS, R. E.; GARRISON, G. R., Sound absorption based on ocean measurements: Part l:
Pure water and magnesium sulfate contributions, Journal of the Acoustical Society of America,
vol. 72, no. 3, pp. 896‐907, 1982
GALLAGER, R. G. Information Theory and Reliable Communication, New York: John Wiley and
Sons, Inc., 1968
GANDRA, A., Finep quer incentivar área de robótica, Agência Brasil. 2011. Disponível em:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011‐07‐14/finep‐quer‐incentivar‐area‐de‐robotica Acesso: 30
de abril de 2014.
HAYWARD, T. J. and YANG, T.C., Underwater Acoustic Communication Channel Capacity: A
Simulation Study. Proc. of AIP conference, vol. 728, pages 114‐124 (2004)

HAZIN, F.; CASTRO F., Belmiro Mende de; SOUSA, Kaiser de, Mar e Ambientes Costeiros –
Relatório Final, Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), 2007.
HUMMEU, D. R. The Capacity of a model for the underwater acoustic channel, IEEE,
Transactions on Sonics and Ultrasonics, vol. SU‐19, no. 3, pp. 350‐353 (1972).
JORGE, F. Sistema de monitoramento subaquático para exploração de petróleo usando redes
de sensores acústicos, Tese de Doutorado UFRJ (2012)
LEAHY, J., BRAZIL: Petrobras must jump hurdles in race to exploit pre‐salt layer, Financial Times.
http://www.ft.com/cms/s/0/bfa4af22‐b0d5‐11e2‐9f24‐
2013.
Disponível
em:
00144feabdc0.html#axzz2UrseTtol . Acesso em: 30 de abril de 2014.
MACEDO, A. R. L.; AQUINO, F. J. A. Análise do emprego de robôs em redes de sensores
subaquáticos por meio de modelagem computacional da atenuação da transmissão do sinal. In:
VIII Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2013, Salvador. Anais do VIII Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação.
MARINHA DO BRASIL, Amazônia Azul: o Patrimônio Brasileiro no Mar, Centro de Comunicação
Social
da
Marinha,
2011.
Link
Eletrônico:
http://www.mar.mil.br/menu_v/amazonia_azul/html/definicao.htm
MAURELLI, F.; SAIGOL, Z.; INSAURRALDE, C. C.; PETILLOT, Y. R.; LANE, D. M., Marine world
representation and acoustic communication: challenges for multi‐robot collaboration, In:
AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLES (AUV), 2012 IEEE/OES, 2012, Southampton, IEEE, 2012.
SEHGAL, A.; TUMAR, I.; SCHONWALDER, J., Variability of Available Capacity due to the Effects of
Depth and Temperature in the Underwater Acoustic Communication Channel. IEEE, OCEANS –
2009
SHANNON, C. E. A mathematical Theory of Communication, Proceedings of IRE 37
SRINIVASAN, B., Capacity of UW acoustic OFDM Cellular Networks, MS Thesis (2008)
TRIDENT FP7 European Project, Disponível em: <http://www.irs.uji.es/trident/index.html>.
Acesso em: 30 de abril de 2014

CONTROLE E MONITORAMENTO REMOTO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
USANDO MICROCONTROLADOR ARDUINO E COMUNICAÇÃO GSM.
E. C. B. F. dos Santos (TC)¹; J. M. Ribeiro (TC)¹; G. R. Oliveira (PQ)²
1
Instituto Federal de Sergipe (IFS) ‐ Campus Lagarto ‐, 2Instituto Federal de Sergipe (IFS) ‐ Campus Lagarto
e‐mail: eldercleiton2011@gmail.com
(TC) Tecnólogo em Automação industrial
(PQ) Pesquisador

RESUMO
O mercado atual da automação apresenta
constantemente novas técnicas que podem ser
utilizadas para diminuição de custos e melhoria em
vários tipos de processos. Neste trabalho é apresentada
uma solução eficiente, de fácil uso e baixo custo de
monitoração e controle remoto de um processo real de
distribuição de água desenvolvido e testado no Serviço
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, empresa pública
de saneamento, localizada no município de Estância –
Sergipe, propondo a integração de um sistema de
controle e automação utilizando a plataforma Arduino e
o Shield SIM900. O monitoramento foi feito a partir de

aparelhos celulares com padrão GSM usando
comunicação SMS ou chamadas de voz. Foi
desenvolvido um método que busca monitorar as
temperaturas e correntes elétricas de um conjunto
motor/bomba. O método aplicado no Arduino foi
testado e sua eficácia foi comprovada detectando falhas
provocadas por um aumento ou diminuição de
temperaturas e correntes elétricas e rendimento do
sistema de bombeamento de água através do envio
automático de mensagens de texto para um aparelho
celular cadastrado.

PALAVRAS‐CHAVE: Arduino, SIM900, GSM, SMS.

REMOTE CONTROL AND MONITORING OF A SUPPLY SYSTEM USING WATER ARDUINO
MICROCONTROLLER AND COMMUNICATION GSM.
ABSTRACT
The current automation market is constantly
introducing new techniques that it can be used to
decrease costs and improve various types of processes.
In this work an efficient solution is presented, easy to
use and low cost of monitoring and remote control of a
real process of water distribution developed and tested
in the Autonomous Service of Water and Wastewater –
SAAE, public sanitation company, It located in the
municipality of Estancia – Sergipe, proposing the
integration of a system of control and automation using
the Arduino platform and Shield SIM900. The

KEY‐WORDS: Arduino, SIM900, GSM, SMS.

monitoring was done from cell phone with GSM
standard using SMS communication or voice calls. It was
developed a method that seeks to monitor the
temperatures and electric currents of an assembly
motor/pump. The method applied in the Arduino has
been tested and has proven its effectiveness by
detecting failures caused by an increase or decrease of
temperatures and electric currents and performance of
system pumping up water through of the automatic
sending of text messages to a registered cell phone.

CONTROLE E MONITORAMENTO REMOTO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
USANDO MICROCONTROLADOR ARDUINO E COMUNICAÇÃO GSM.

INTRODUÇÃO
Segundo Carrijo et al. (2003), “O crescimento desordenado das cidades brasileiras aliado à
falta de investimentos no setor de saneamento básico tornam os sistemas de abastecimento de
água ineficazes e de difícil operacionalidade’’. O organismo humano pode passar diversos dias
sem alimentação, mas poderá falecer ao passar poucos dias sem o consumo deste fluído. “Assim
sendo, o fácil acesso à água, certamente seja o primeiro item a ser considerado para o
estabelecimento de assentamentos humanos em qualquer região do planeta (Fedrizzi, 1997)”.
Atualmente são inúmeros os sistemas de abastecimentos de água localizados em áreas
remotas, o que acarreta numa deficiência na prestação de serviço à população no que diz
respeito à qualidade e ao abastecimento contínuo. Dentro deste contexto a automação tem
desempenhado um papel importante por possibilitar o controle e monitoração de diversas
variáveis como temperatura, nível, pressão, vazão de um determinado sistema, enviando
relatórios de mau funcionamento, apontando exatamente as causas de um problema e
possibilitando a mobilização de técnicos e de peças de forma eficiente antes mesmo de uma
parada no seu funcionamento.
Dentre as tecnologias empregadas para o monitoramento e o controle de processos, o
aparelho celular tem se destacado por ser uma ferramenta de fácil acesso e presente cada vez no
cotidiano das pessoas. De acordo com trabalhos realizados por Santos et al. (2012 a,b),
“Telefones celulares estão presentes em todas as faixas etárias e classes sociais e vêm sendo
incorporado à vida cotidiana de milhões de pessoas por todo o mundo. Diante dessa realidade o
número de aplicativos voltados para telefonia móvel em busca de soluções na área de
automação, tem crescido significativamente pelo fato de ser uma solução eficiente, de fácil uso,
baixo custo, que visa aumentar a comodidade e segurança de pessoas”.
O objetivo principal deste artigo é desenvolver um sistema de controle e monitoração
remoto em um conjunto motor/bomba que será aplicado de forma prática no Serviço Autônomo
de água e Esgoto – SAAE, empresa pública de saneamento de água do município de Estância –
Sergipe, onde todas as funções possam ser gerenciadas através de mensagens de texto ou
chamadas de voz pelos técnicos e pessoal cadastrado.

MATERIAIS E MÉTODOS
Arduino
Neste trabalho o controlador utilizado foi o Arduino Mega 1280, pelo fato do mesmo ser
facilmente integrado a outros dispositivos externos e possuir entradas e saídas já nomeadas que
facilitam o entendimento do uso em sistemas controlados, possuindo inúmeras vantagens em
relação às soluções análogas existentes no mercado.
Segundo Mcroberts (2011), “A maior vantagem do Arduino sobre outras plataformas de
desenvolvimento de microcontroladores é a facilidade de sua utilização; pessoas que não são da
área técnica podem, rapidamente, aprender o básico e criar seus próprios projetos em intervalo
de tempo relativamente curto”. Esses fatores tornam a utilização desta plataforma bastante
difundida.
De acordo com trabalhos de Santos (2008), “Outra característica importante desta
plataforma em relação aos outros microcontroladores é que seus hardware e software possuem
licença aberta; além de permitir a integração com vários ambientes como: Linux, Macintosh e
Windows; representado a melhor relação de custo benefício do mercado”. A Figura 1 mostra
detalhadamente as partes e a pinagem dos soquetes do Arduino Mega 1280.

Figura 1 – Partes constituintes Arduino Mega 1280.
“Os trabalhos de Santos et al. (2012 a, b) mostram que esse microcontrolador possui
hardware extensível permitindo encaixar em suas portas outras placas chamadas de Shields,
ampliando sua funcionalidade, oferecendo suporte a outros tipos de conexão como Ethernet,
Wi‐fi, Bluetooth, e diversas outras”.
Modem GSM SIM900
O Shield SIM900 é um módulo para operar na rede móvel GSM de celulares, capaz de
efetuar todas as funções de um aparelho convencional como: Enviar e receber SMS, efetuar e
receber chamadas e se conectar na internet. “Segundo, Artur et al. (2007) os módulos GSM são

soluções wireless (sem fio), que acessam a rede GSM da mesma forma que os aparelhos
celulares, a diferença está no foco, que é o mercado M2M (Máquina – Máquina), e na forma de
controle destes dispositivos, feito através de Comandos AT”. O encaixe deste modulo
diretamente no Arduino pode ser observado na Figura 2.

Figura 2 – Representação do Shield SIM900.
“Os trabalhos de Santos et al. (2012 a, b) mostram que apesar dos modens GSM operarem
com voz, geralmente, em projetos são utilizados para transmissão de dados. Por conexão CSD
(Circuit Switch Data), que é a conexão ponto a ponto para outro modem conectado à rede de
telefonia móvel ou fixa; por conexão GPRS (General Packet Radio System), que é uma conexão na
rede de pacote de dados permitindo ligação com qualquer servidor conectado à internet; e por
SMS conhecido no Brasil como torpedo ou mensagem de texto, permitindo enviar ou receber
160 caracteres para um modem ou aparelho celular”.
Para explorar os recursos e trabalhar com o SIM900 de maneira mais fácil, o mesmo foi
conectado a um PC através de uma porta serial fazendo o uso de um software emulador do
terminal, como por exemplo, o Hyperterminal do Windows. Que permitiu a utilização de várias
funções como por exemplo ligar e desligar o módulo através de comandos AT no Arduino que
podem ser digitados no Hyperterminal que enviará para o modem através da porta serial e
receberá as respostas dos comandos mostrando na tela. A lista com os comandos AT, suportados
pelo módulo GSM é disponibilizada pela SIMcom.
Sensor de Corrente
Os sensores de corrente são dispositivos utilizados para escalar grandes correntes com
corrente de entradas 0 a 100A (AC) e modo de saída 0 a 50 mA. Esses transformadores de
corrente – TCs são uma ferramenta indispensável para ajudar na medição de corrente alternada.
Os TCs utilizam a força do campo magnético em torno do condutor de modo a formar uma
corrente induzida em seus enrolamentos secundários. Este método indireto de interface permite
uma fácil instalação e proporciona um elevado grau de isolamento entre o circuito primário e

circuitos de medições secundárias. A figura 3 representa o sensor de corrente SCT‐013‐000
utilizado neste projeto.

Figura 3 – Sensor de corrente SCT – 013 – 000.
Sensor de Temperatura
O sensor de temperatura digital utilizado foi o DS18B20, mostrado na figura 4, que é capaz
de medir em graus Célsius e em outras escalas, além de permitir medições de temperatura com
precisão em ambientes úmidos com uma interface simples possuindo resolução de 9‐bit a 12‐bit.

Figura 4 – Sensor de temperatura DS18B20.
A comunicação é feita por 1‐Wire, ou seja, precisa apenas de 1 pino do microcontrolador
para transferir os dados. Este dispositivo leva no máximo 750ms para realizar uma conversão de
temperatura e salvar no seu registrador correspondente. Visto que neste intervalo de tempo,
grandes variações de temperatura são ausentes, as aplicações de medição deste parâmetro com
o sensor citado são adequadas.
Este tipo de sensor opera de 3V a 5.5V e pode ser alimentado pela linha de dados, podendo
assim operar entre ‐55°C até +125°C e com precisão de ±0.5°C se estiver operando dentro da
faixa de ‐10°C até +85°C, o qual não necessita de chips externos, visto que possuem

internamente um conversor Analógico/Digital e uma memória na qual estão contidos os dados
convertidos. Cada DS18B20 possui um número serial único de 64‐bit, o que permite que vários
sensores funcionem no mesmo barramento 1‐Wire.
Metodologia
Inicialmente, foi feita a seleção das bibliotecas que foram adotadas durante o
desenvolvimento do projeto e, paralelamente, iniciou‐se o estudo das mesmas. Cada
componente foi estudado de forma minuciosa tanto na parte de hardware como no software, a
fim de verificar se atenderia o objetivo do projeto, realizar o controle e a monitoração remota de
temperatura e corrente de um conjunto motor/bomba, visando sempre o baixo custo.
Após a escolha de cada componente, iniciou‐se o estudo detalhado do Shield SIM900 com
a utilização do Monitor Serial do Arduino para explorar os diversos comandos AT’s deste modulo
através da comunicação serial. Tornando simplificado a confecção do código, utilizando os
comandos AT’s necessários para realizar chamadas e enviar SMS’s.
O próximo componente estudado foi o sensor de temperatura DS18B20, a biblioteca
utilizada foi a Dallas Temperature que possui função de leitura, conversão de escalar de
temperatura, dentre outras. Com o sensores ligados ao Arduino, inicialmente, usou‐se um
recurso dessa biblioteca para obter os endereços físicos de cada sensor. Neste trabalho foi
utilizado apenas dois sensores com a finalidade de monitorar a temperatura motor e da bomba
centrifuga, respectivamente.
Por último, foi estudado o sensor analógico de corrente SCT‐013‐000, a biblioteca utilizada
foi a EmonLib que possibilita a leitura de corrente elétrica alternada, neste projeto foram
utilizados três sensores, a fim de medir as corrente elétrica de um motor trifásico de indução –
MIT.
Após o estudo detalhado foi feito a montagem de todas as partes com auxílio da matriz de
pontos (protoboard), conforme a figura 5, onde verificou‐se o bom funcionamento do hardware.
Foi preciso confeccionar uma placa para aquisição de dados com a finalidade de ligar os sensores
ao Arduino, o software utilizado para este fim foi o Fritzing que possibilita a criação de placas de
circuito impresso – PCB própria para a plataforma do microcontrolador utilizado neste trabalho.

Figura 5 – Esquema de ligação de todos os componentes.
A etapa final da parte física consistiu na montagem de todas as partes em um recipiente de
fácil fixação nos trilhos internos do CCM. A Figura 6 mostra como ficou o protótipo completo
ligado aos sensores de corrente e temperatura. Foi feita a montagem deste protótipo na
captação de água bruta Biriba II, responsável por abastecer um populoso bairro chamado Cidade
Nova.

Figura 6 – Protótipo completo com Sensores de temperatura e corrente.
O conjunto motor/bomba deste sistema possui potência nominal de 75 CV e alimentado
com tensão de 380V, tem‐se uma corrente nominal de 100A quando em carga plena. Porém,
nesse sistema o MIT trabalha ocioso com corrente de 75 A em cada uma das três fases. Na figura
7 é mostrado o CCM e o conjunto motor/bomba, no interior do CCM foi instalado o protótipo.

Figura 7 – Centro de comando de motores e conjunto motor/bomba.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com uma simples mensagem de texto ou uma chamada de voz os usuários cadastros
podem controlar e monitorar o funcionamento de um conjunto motor/bomba, quando um SMS
ou ligação é recebida pelo SIM900, uma série de condicionais são verificadas pelo Arduino, se a
mensagem de texto ou o número pressionado durante uma chamada forem compatíveis com a
Tabela 1 abaixo é efetuada uma determinada ação.
Tabela 1 ‐ Mensagens de texto e tons DTMF’s aceitos e suas funcionalidades.
MENSAGEM
Bomba liga
Bomba desliga
Temperatura
Corrente
Status

CHAMADA
DTMF: 1
DTMF: 2
DTMF: 3
DTMF: 4
DTMF: #

FUNCIONALIDADE
Liga sistema
Desliga sistema
Retorna temperaturas
Retorna correntes
Retorna relatório completo

Fonte – Autor.

Na Figura 8 é demonstrado o funcionamento quando o modem GSM recebe uma chamada,
se o número for cadastrado a ligação é completada e tão logo o usuário pode discar as teclas
compatíveis com a tabela 1. Para receber um relatório completo do estado do conjunto
motor/bomba basta pressionar a tecla “#” (sustenido) ou envia um SMS com a instrução
“Status”. Após este procedimento é retornado ao usuário, por mensagem de texto, que solicitou
a ação se o sistema está ligado ou desligado, os valores das correntes elétricas e das
temperaturas.

Figura 8 – Comunicação entre celular e SIM900 mostrada pelo Serial Monitor.
Enquanto aguarda o recebimento de SMS’s ou chamadas um constante monitoramento
dos valores de corrente elétrica e temperatura é realizado. Esses valores lidos pelos sensores
podem ser observados na Figura 9. Os Valores lidos pelos sensores foram de 39 e 43ºC,
respectivamente, a temperatura da bomba centrifuga e do MIT, quando a temperatura
ultrapassa 60ºC em quaisquer dos sensores o conjunto motor/bomba é desligado imediatamente
e um SMS é retornado para todos os usuários cadastrados.
No painel do CCM existe uma Interface Homem‐Máquina – IHM, onde são mostrados os
valores das correntes elétricas das três fases por um display LCD. Essas mesmas correntes
elétricas são monitoradas pelos sensores de corrente que registraram, aproximadamente, os
mesmos valores da IHM: fase 1: 71A, fase 2: 82A, fase 3: 71A.

Figura 9 – Monitoramento das correntes elétricas e temperatura pelo Serial monitor e pela
IHM.
CONCLUSÕES
De acordo com os resultados obtidos, observou‐se que o sistema proposto se comportou
conforme o esperado, sendo capaz de fornecer com precisão os parâmetros de corrente e
temperatura. Através do protocolo GSM foi possível além de monitoramento do sistema a
intervenção em caso de alguma anormalidade, o que torna bastante promissora a ferramenta
proposta em sistemas de abastecimento situados em áreas remotas.
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RESUMO
Técnicas convencionais, como por exemplo, as
transformadas de Fourier, tornam possível analisar os
espectros característicos de sinais de vibração e assim
detectar determinadas falhas em máquinas rotativas.
Este trabalho apresenta uma técnica alternativa para a
detecção de falha de rolamento em um equipamento
rotativo. O problema é abordado através do
reconhecimento de padrões de assinaturas de falhas de
obtidas de sinais de vibração por meio da classificação
com uma rede SOM (Self-Organazing Maps). Os

resultados mostram que a técnica proposta pode ser um
forte aliado na manutenção preditiva, integrando
sistemas automáticos de automação industrial visando o
acompanhamento da condição dos parâmetros dos
equipamentos e máquinas e de seus desempenhos,
prevenindo processos de degradação.

PALAVRAS-CHAVE: monitoramento de condição de máquina, rede SOM, descritores, matriz de confusão, acurácia
média.

FAULT DETECTION METHOD OF ROLLING BEARING BASED ON COMPLEXITY DESCRIPTORS AND
SOM NETWORK
ABSTRACT
Conventional techniques, such as Fourier transforms,
make possible to analyze the spectrum that
characterizes the vibration signal and thereby detect
failures in rotary machines. This paper presents an
alternative method for detecting short circuit and
bearing failure on rotating machine. The problem is
addressed by pattern recognition of faults signatures
using vibration signal samples and classifying with a

SOM network (Self-Organazing Maps). The results show
that the proposed method can be a strong ally in
predictive maintenance, integrating automated systems
for industrial automation in order to monitor the
condition of machinery and equipment parameters and
their performance, preventing degradation processes.

KEY-WORDS: machine condition monitoring, SOM network, descriptors, confusion matrix, mean accuracy.

MÉTODO DE DETECÇÃO DE FALHAS DE ROLAMENTO POR MEIO DE DESCRITORES DE
COMPLEXIDADE E REDE SOM

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a manutenção de máquinas na indústria evoluiu de corretiva para a
manutenção preventiva (KARDEC, NASCIF, 2001). A manutenção preditiva requer monitoramento
contínuo dos equipamentos para detectar e diagnosticar defeitos. Somente quando um defeito é
detectado, o trabalho de manutenção é planejado e executado (SCHEFFER, GIRDHAR, 2004). A
manutenção proativa tem recebido atenção mundial como meio mais importante de alcançar
economias inalcançáveis pelas técnicas de manutenção convencionais. Ao contrário da
manutenção preventiva/preditiva, a manutenção proativa cria ações conetivas que objetivam as
causas da falha-raiz, não apenas os sintomas (FITCH, 2012).
O monitoramento de condição é a medição de vários parâmetros relacionados com o
estado mecânico da máquina (tais como vibração, temperatura, pressão do óleo, resíduos de
óleo e desempenho), podendo-se determinar se a máquina está em bom ou mau estado
mecânico. Se o estado mecânico é ruim, então o monitoramento de condição possibilita
determinar a causa do problema (HARRIS, PIERSOL, 2002).
A análise de vibração é usada para determinar o estado operacional e mecânico do
equipamento. Uma vantagem importante é que essa análise permite identificar as causas dos
problemas antes de se tornarem graves e causarem paradas não programadas (SCHEFFER,
GIRDHAR, 2004). Algumas técnicas comumente utilizadas no processamento de sinais de
vibração são: a análise espectral por meio da Transformada Rápida de Fourier (FFT, do inglês Fast
Fourier Transform); a decomposição por meio de Transformada de ondaletas (wavelet); e a
análise de complexidade por meio da Dimensão Fractal.
A expansão por série de Fourier permite a descrição de qualquer função periódica usando
uma representação no domínio do tempo ou da frequência. Por exemplo, uma função harmônica
dada por
x(t) = A.sin.ω.t ,

(equação 1)

que no domínio do tempo pode ser representada pela amplitude e pela frequência ω no domínio
da frequência (RAO, 2008). A análise por transformada de Fourier baseia-se na observação de
que cada falha (defeito) das máquinas pode ser expressa por um espectro característico.
A transformada ondaleta (wavelet) é uma ferramenta relativamente nova e poderosa na
área de processamento de sinal, que supera os problemas que outras técnicas enfrentam,
especialmente no processamento de sinais não-estacionários (AL-BADOUR, SUNAR, CHEDED,
2011).
Os sensores desempenham papel essencial na coleta dos dados. O acelerômetro é um
transdutor cuja saída é proporcional à aceleração de entrada. A saída de um medidor de força é
proporcional à força de entrada (HARRIS, PIERSOL, 2002).

O presente trabalho apresenta um método alternativo de detecção de falhas de
rolamentos em máquinas rotativas. Na metodologia proposta, são extraídos atributos do sinal de
vibração por meio de decomposições wavelets, formando vetores de características do sinal.
Esses vetores são usados para identificar o estado da máquina empregando técnicas de
classificação de padrões e de visualização de dados.
MATERIAIS E MÉTODOS
A coleta de dados é realizada por meio de um acelerômetro MEMS, instalado em um
motor de indução trifásico acoplado a uma carga variável. Os sinais de vibração são coletados por
meio de um coletor de dados de 16 bits. O sinal é amostrado a uma taxa de 10 kHz e são
coletadas 100000 amostras de cada classe para cada eixo (x – axial, y - radial horizontal e z radial vertical) do acelerômetro. São recolhidas amostras dos sinais de vibração do equipamento
em duas condições: sem falha e com falha de rolamento. Nessa abordagem, convenciona-se N operação normal sem falha e R - operação com falha de rolamento, estabelecendo-se, então,
duas classes de operação em estudo. O programa de simulação matemática MATLAB foi usado
para desenvolver os algoritmos e realizar o processamento dos dados.
Devido à característica não estacionária do sinal de vibração capturado com o
acelerômetro MEMS, a análise de sinais usando Transformadas de Fourier (FT, Fourier Transform)
ou Transformada de Fourier de curto tempo (STFT, Short-time Fourier Transform) não apresenta
resultados satisfatórios (STEINBUCH, MOLENGRAFT, 2005). Resultados melhores podem ser
obtidos usando-se análise wavelet. Uma vantagem da análise wavelet é a habilidade de realizar
análises locais. Ela pode mostrar aspectos do sinal que outras técnicas desconhecem, como
tendências, pontos de parada, descontinuidades, etc. Em comparação a STFT, a análise wavelet
faz com que a análise de multiresolução seja possível (STEINBUCH, MOLENGRAFT, 2005).
A transformada Haar, adotada por Ramalho et al. (2012) para decompor o sinal de
vibração, é uma transformada wavelet discreta (DWT, Discrete Wavelet Transform) cujos
coeficientes representam o sinal em várias bandas de frequência, ou seja, em múltiplas escalas.
Esses coeficientes podem ser processados de diversas formas, dando à DWT propriedades
atrativas sobre filtragem linear (STEINBUCH, MOLENGRAFT, 2005). Uma das vantagens da
transformada Haar, caracterizada por possuir um algoritmo simples, é a possibilidade de
emprego em sistemas embarcados digitais de baixo custo devido não necessitar de muita
memória ou poder de processamento em ponto flutuante.
A partir dos sinais de vibração são obtidos vetores de características da falha usando o
método de extração de descritores de complexidade proposto por Ramalho et al. (2012). O
algoritmo de extração de descritores, desenvolvido no programa MATLAB, recebe como
parâmetro M amostras, neste caso 100000, do eixo no qual se deseja analisar as características
de vibração. Esse processo retorna como resultado um conjunto de 100 vetores de características
na forma A={a1,a2,...,an}. Cada vetor é obtido a partir da extração de atributos de um
subconjunto de 1000 amostras do sinal (simulando uma operação de monitoramento contínuo).
Um vetor de característica é formado pelos atributos En - Energia, Et - Entropia do sinal e DF Dimensão fractal que, segundo Ramalho et al. (2012), descrevem a complexidade do sinal de

vibração, sendo proporcional à incidência de falhas. Esses atributos são calculados utilizando os
coeficientes de detalhes dj de dimensão D da decomposição pela Transformada Haar do sinal,
por meio das equações
𝟏

𝟐
𝑬𝒏 =    𝑫 ∑𝑫
𝒊 𝟏 𝒅𝒋 [𝒊] ,

equação (2)

𝑬𝒕 =    − ∑ 𝒑  𝐥𝐨𝐠  𝒑(𝒅𝟏 ),

equação (3)

𝑫𝑭 = 𝐥𝐨𝐠𝑵𝒃   / 𝐥𝐨𝐠 𝑹,

equação (4)

em que, p é a probabilidade do conjunto de coeficientes d1, Nb é o número de caixas (boxes) δdimensionais de tamanho R necessárias para cobrir os elementos não nulos do sinal (RAMALHO
et al., 2012). Portanto, os elementos de cada classe são descritos por vetores tridimensionais
A={En, Et, DF}.
A Figura 1 demonstra graficamente as classes de operação caracterizadas pelo método
descrito. Os pontos na cor verde representam o ponto médio dos dados gerados através dos
atributos, a partir dos quais se pode ter ideia da localização mais provável da falha nos gráficos
de detecção de falhas que utilizam a metodologia adotada. O algoritmo de extração desses
atributos utiliza como base os níveis de decomposição wavelet Haar e métricas do sinal obtidas
por meio da dimensão fractal.

Figura 1 – Descritores das classes "N" (em azul) e "R" (em vermelho). O ponto médio dos
agrupamentos é representado na cor verde.

Os vetores de características das amostras do sinal são utilizados para discriminar a classe
que contém amostras de sinal com falha da classe de sinais da operação normal. Essa capacidade
de discriminação é avaliada de duas formas: graficamente, por meio de uma projeção
bidimensional obtida com Matrizes-U e por meio de experimentos de classificação, ambos
baseados em rede SOM (Self-Organizing Map, do inglês Mapa auto-organizável) (KOHONEN,
2001). A rede SOM é uma rede neural popular baseada na aprendizagem não supervisionada. O
algoritmo de treinamento SOM, definido por
𝒘𝒊 (𝒕 + 𝟏) =    𝒘𝒊 (𝒕) +   𝒉𝒄𝒍 (𝒕)[𝒙 − 𝒘𝒊 (𝒕)],

equação(5)

ajusta os vetores de pesos w (neurônios, ou protótipos) com mesma dimensão de A de modo a
cobrir toda a nuvem de dados em diversas etapas de treinamento t até atingir um critério de
convergência, em geral baseado no erro médio quadrático.
Em cada etapa de treinamento, um neurônio w* é escolhido para ser atualizado segundo
um critério de proximidade. O mapa é organizado para que posições vizinhas do neurônio w*,
determinadas pela uma função de vizinhança

𝒉𝒄𝒍 (𝒕) =   𝜶(𝒕)𝒆𝒙𝒑  (

||𝒓𝒕 𝒓𝒄 ||𝟐
)
𝟐𝝈𝟐 (𝒕)

equação(6)

obtenham vetores de pesos semelhantes, em que rc e rl são vetores de posição dos neurônios no
mapa cxl, α  é a taxa de aprendizagem e σ  define um raio de vizinhança de w*. Importante notar
que todos variam com a época de treinamento t→∞ para garantir uma convergência mais rápida.
A análise através de matriz-U permite a visualização da capacidade de discriminação dos
vetores de atributos. A matriz-U exibe os dados em agrupamentos de tal forma que, quanto mais
distintos são os agrupamentos, maior a facilidade de identificar as classes. Na metodologia
adotada para a obtenção das matrizes-U, é utilizada uma matriz de 16x16 neurônios. O
treinamento da rede é realizado apresentando-se todas as amostras disponíveis para atualização
dos protótipos até a convergência.
No experimento de detecção de falha de rolamento, utiliza-se uma rede SOM de 5x5
neurônios. O critério de convergência adotado no treinamento da rede é o erro médio
quadrático, com parada quando menor do que 0,001. Os resultados de classificação do
experimento são avaliados por meio de validação cruzada empregando 80% dos dados para
treinamento do classificador e os 20% restantes para o teste de desempenho. Essa divisão citada
anteriormente é realizada de maneira que os dados de treinamento e os de classificação são
escolhidos de forma aleatória para que não haja influência nos resultados obtidos. Uma amostra
desconhecida é classificada utilizando o rótulo do neurônio mais próximo, usando a estratégia de
similaridade da unidade mais semelhante (BMU, do inglês best match unit).

Com a classificação dos dados de teste faz-se a análise dos acertos através da comparação
entre o tipo verdadeiro da falha e a classificação feita pela rede SOM. O teste é repetido 30
vezes, obtendo-se ao final a acurácia média do experimento. Contabiliza-se a taxa de acertos e
erros em uma matriz de confusão e a acurácia média é obtida somando-se a diagonal principal de
cada matriz resultante.
Embora tenham sido coletados sinais simultaneamente em três direções (x: axial, y:radial
horizontal e z: radial vertical), apenas o sinal de vibração axial (eixo x) é utilizado nesse estudo. É
possível obter mais detalhes analisando-se a vibração no sentido radial em adição aos dados do
eixo axial.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na etapa de análise gráfica dos dados, foram geradas matrizes-U, o que permite visualizar
a formação de aglomerações relativas a cada classe. Quanto mais perceptível é a formação de
aglomerações, maior o indicativo de que os elementos de cada classe pertencem a um padrão
comum.
Na Figura 2 (a) é exibida a matriz-U das classes N (sem falhas) e R (falha de rolamento)
com um vetor de três atributos utilizado na sua caracterização. Observa-se que as classes
encontram-se superpostas (ou embaralhadas) e, portanto, a diferenciação entre elas é difícil.
Nas demais matrizes-U das Figuras 2 (b-d), foram utilizados vetores com apenas dois dos três
atributos definidos na seção anterior. Percebe-se uma melhor definição das duas classes, embora
ainda seja observa uma superposição entre elas.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2 – Matriz-U das classes N (sem falhas) e R (falha de rolamento) com (a) três atributos, (b)
atributos En e Et, (c) atributos En e DF e (d) atributos Et e DF.

Para avaliar qual dos conjuntos de atributos melhor discrimina as classes N e R, foram
realizados experimentos de classificação por meio da rede SOM, adotando o critério BMU na
classificação. Esses experimentos também produziram resultados que permitem avaliar a
capacidade de detecção de falha.
O experimento registrado na Tabela 1 mostrou um resultado pouco promissor quanto à
capacidade de detecção da classe R (falha de rolamento) dentre a condição N (sem falha). A
classificação das classes N e R obtive acurácia média de 53,33% com desvio padrão σ de 0,0093, o
que indica um alto grau de concordância das acurácias obtidas. A baixa taxa ocorre devido à
semelhança do padrão de vibração da falha de rolamento com o padrão da condição de operação
normal, conforme mostra o total de falsos negativos da classe R na Tabela 1, de 25%. Conforme
mencionado anteriormente, esse fato também pode ser observado na matriz-U da Figura 2 (a). O
espaço de descritores deixa claro que as amostras das classes N e R estão superpostos, indicando
que a estratégia de classificação baseada em similaridade (BMU) deve ser substituída por uma
baseada em regiões discriminantes.
Tabela 1 – Matriz de confusão da detecção de falha de rolamento para os três descritores.
Predição
N
R
N 0,25
0,18
R 0,25
0,32

O resultado da Tabela 1 pode ser explicado observando-se as Figuras 1 (b-d) e 2 (b-d),
que mostram que nos gráficos e nas matrizes-U que possuem o atributo Et as classes N e R
encontram-se mais superpostas. Este fato foi considerado um indício de que, nesse tipo de falha,
se poderia obter um melhor índice de acerto eliminando-se este atributo.
Nas Tabelas 2, 3 e 4 estão registrados os resultados da detecção de falha de rolamento
utilizando-se vetores de atributos bidimensionais A1={En, Et}, A2={En, DF} e A3={Et, Df},
respectivamente. Percebe-se que existe uma melhoria significativa da capacidade de detecção da
falha com o vetor A2. Os experimentos realisados comprovaram que com apenas dois atributos a
detecção da falha é melhor. Com os atributos En e Et obteve-se acurácia média de 51,67% com
desvio padrão amostral σ de 0,0031. Com os atributos En e Df conseguiu-se a melhor
performance da rede, com a acurácia média de 61,11% e desvio padrão amostral σ de 0,0052.
Para o último caso, atributos Et e Df, a acurácia média foi de 58,33% e desvio padrão amostral σ
de 0,0103. Em todos os casos observa-se que a variabilidade é pequena, dado o pequeno valor
do desvio padrão dos três experimentos, o que mostra uma boa robustez do classificador às
diferentes condições ensaiadas.
Tabela 2 – Matriz de confusão da detecção de falha de rolamento para os atributos En e Et.
Predição (%)
N
R
N 0,25
0,23
R 0,25
0,27

Tabela 3 – Matriz de confusão da detecção de falha de rolamento para os atributos En e DF.
Predição (%)
N
R
N 0,36
0,25
R 0,14
0,25

Tabela 4 – Matriz de confusão da detecção de falha de rolamento para os atributos Et e DF.
Predição (%)
N
R
N 0,36
0,28
R 0,14
0,22

A observação dos experimentos mostrou que a detecção de falha de rolamento com
melhor desempenho, nessa abordagem, foi obtida utilizando-se o par de atributos En e Df. Estes
atributos conseguem capturar melhor a complexidade presente no sinal de vibração decorrente
do aumento de componentes harmônicas causadas pela falha de rolamento. O resultado da
Tabela 3 também mostra uma taxa de falso positivo (falso alarme) relativamente pequena,
menor do que 15%. Portanto, pode-se afirmar que o método de detecção de falha de rolamento
proposto possui um potencial de uso em aplicações de monitoramento de falhas.

CONCLUSÃO
A detecção de falha de rolamento em motores foi abordada neste trabalho sob a ótica do
reconhecimento de padrões obtidos a partir de assinaturas de vibração do equipamento
monitorado. Para a caracterização do padrão da falha foi adotado um conjunto de descritores de
complexidade do sinal de vibração obtido com acelerômetro MEMS.
Para avaliar a metodologia, foram realizados ensaios com um motor de indução trifásico
acoplado a um freio eletrodinâmico. O resultado da classificação do padrão de falha de
rolamento e sem falha foi obtido usando uma rede SOM. Os resultados mostram que, para a
detecção deste tipo de falha, a metodologia utilizada precisa ser melhorada, mas que é possível
emprega-la no desenvolvimento de sistemas de monitoramento de condição de máquina para
fins de manutenção preditiva. Além disso, a metodologia proposta pode ser adotada no estudo
da detecção de outros tipos de falhas.
Alguns fatores merecem investigação em trabalhos futuros, com o intuito de melhorar o
índice de detecção da falha estudada, em relação à dificuldade de detecção da mesma. Um
estudo remete à análise do grau de confiabilidade dos dados coletados através do acelerômetro
MEMS (MMA 7361), visto que em análise de vibrações cada sensor possui utilização específica,
os ruídos e a temperatura no ambiente de coleta e a posição tanto do motor quanto do sensor.
Estes fatores podem dar informações, que somadas aos resultados do presente estudo,
aumentam a credibilidade dos resultados apresentados. Também merece investigação o uso de
outros classificadores como a rede perceptron multicamada e a máquina de vetor de suporte.
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RESUMO
Este trabalho consiste no desenvolvimento de um robô
móvel teleoperado para ser utilizado em uma célula de
manufatura didática. O robô desenvolvido é
omnidirecional, possui autonomia de aproximadamente
uma hora, e será utilizado para monitoramento e
transporte de peças para a célula de manufatura. Para
executar tais funções o robô utilizará um manipulador
de quatro graus de liberdade com uma garra de dois
dedos. Foram projetadas duas formas de operação:
autônoma e teleoperada. A teleoperação será feita
através de um joystick, e os sinais transmitidos wireless
para o sistema de controle do robô móvel. Os dados

obtidos/enviados pelo joystick e dos sensores do robô
móvel são enviados para um computador terminal, para
serem gravadas e analisadas. O monitoramento e o
transporte são feitos sem a intervenção humana,
contudo mantendo a transmissão de dados para a
análise. Este trabalho é parte integrante do projeto de
desenvolvimento de uma célula de manufatura didática,
destinada a qualificação dos estudantes de automação
em robótica e áreas relacionadas, tais como
programação e eletrônica, a partir de sua aplicação nas
aulas técnicas do Instituto Federal da Bahia.

PALAVRAS‐CHAVE: Robótica, Teleoperação, Didático.

PROJECT OF A DIDACTIC MOBILE TELEOPERATED ROBOT
ABSTRACT
This paper describes the development of a
teleoperated mobile robot for a didactic manufacturing
cell. The developed robot is omnidirectional, has an
autonomy of approximately one hour, and will be used
for monitoring and transporting parts for the
manufacturing cell. To perform this tasks, the robot has
a manipulator with 4 DOF and a two‐finger gripper.
There were two operation logics: autonomous and
teleoperation. The teleoperation will be made through a
joystick controller, and its signals will be transmited
wirelessly to the mobile robot control system. All the

KEY‐WORDS: Robotics, Teleoperation, Didactic.

data gathered/sent by the joystick and the robot’s
sensors are sent to a terminal computer, to be recorded
and analyzed. The autonomous monitoring and
transporting have no human intervention, but keep the
data transmission to subsequent analysis. This work is
part of the development of a didactic manufacture cell
project, destined to qualify the automation students on
robotics and related areas, such as programming and
electronics, by its application on the classes of the
Instituto Federal da Bahia.

PROJETO DE ROBÔ DIDÁTICO TELEOPERADO DE BASE MÓVEL
INTRODUÇÃO
Segundo Nof (1999), a teleoperação consiste em um controle contínuo de um
teleoperador, manipulador cujas entradas de controle são comandos de um operador humano
ou que depende da supervisão humana. O sistema teleoperado é composto por um manipulador,
uma interface homem/máquina e um canal de comunicação entre estes, e pode ser classificado
de acordo com o grau de automação do sistema, como proposto por Zhai (1991).
O desenvolvimento de sistemas de operação remota teve origem na necessidade de
atuação em ambientes insalubres para o homem, tais como centrais nucleares ou ambientes
submersos (Tourino, 2000). Até a década de 60 a teleoperação era utilizada praticamente apenas
para a manipulação de objetos, o que mudou quando veículos móveis começaram a serem
utilizados para fins de exploração: o robô Lunokhod 1 foi utilizado para explorar a superfície da
lua em 1967 (Vertut & Coiet, 1985).
Mais recentemente, as pesquisas para utilização de robôs móveis com fins de visualização
e monitoramento de ambientes vêm se desenvolvendo (Tourino, 1999), assim como a
necessidade de flexibilização da manufatura. O uso de robôs, tanto de base fixa, quanto de base
móvel, é uma estratégia eficiente para a diversificação das indústrias. No caso dos robôs móveis,
tarefas de transporte e limpeza, podem ser feitos de forma autônoma, entretanto, tarefas de
monitoramento e inspeção, por vezes, precisam ser supervisionadas ou controladas por
humanos.
Os robôs móveis estão em crescente desenvolvimento de suas tecnologias (Albuquerque,
2011), e a integração de robôs móveis em sistema de manufatura flexível vem se tornando um
objeto de estudo cada vez mais importante Hugh (2001). Nas décadas passadas, o cenário
industrial era predominantemente de robôs de base fixa, entretanto, com o crescimento das
manufaturas flexíveis é necessário um novo elemento de automação capaz de se locomover
entre o processo de produção e realizar diversas tarefas.
Desta forma, a teleoperação de robôs se faz essencial para realização de tarefas
dispendiosas ou arriscadas para o ser humano, tais como a inspeção e manutenção interna de
tubulações e tanques, e manuseamento e transporte de elementos perigosos e/ou
contaminantes(Avram, 2008).
Considerando este contexto e por se mostrar uma ferramenta de ensino hábil, é de
grande importância desenvolver estratégias para o ensino da robótica, seja em cursos técnicos
profissionalizantes, Ensino Fundamental, Médio ou Superior, como apresentado por Wasserman
(2002) e Benitti (2009). Além de ser um dos importantes tópicos de estudo, a teleoperação é
uma forma de garantir o contato com a robótica à distancia, no caso de instituições não
possuírem tais equipamentos.
Este trabalho é dividido em quatro seções: Robótica móvel, onde serão apresentados os
conceitos e princípios necessários para a compreensão do trabalho, Materiais e métodos, que
relatará a metodologia e o material necessário para o trabalho, Resultados e discussão, que
apresentará a analise e interpretação dos dados obtidos com os testes realizados, e por fim a
Conclusão, onde são apresentadas as considerações finais e as pretensões para projetos futuros.

ROBÓTICA MÓVEL
A robótica móvel é um campo recente, os primeiros robôs móveis foram desenvolvidos na
segunda guerra mundial pelos alemães (os foguetes V1 e V2), e seus campos de origem
compreendem muitos dos campos da engenharia e da ciência, tais como elétrica, mecânica,
ciência cognitiva e da computação. Atualmente, existem diversas definições para o robô móvel,
e, dentre estas, uma das mais amplas é a apresentada por Demetrious (2011): uma máquina
móvel autônoma ou operada remotamente programável que é capaz de se mover em um
ambiente específico.
 Classificação
Os robôs móveis podem ser classificados a partir de diversos parâmetros. As principais
classificações são quanto sua anatomia, mecanismo de locomoção terrestre, controle e
autonomia. A classificação por anatomia divide os robôs móveis em terrestres, aquáticos e
aéreos, e a por mecanismo de locomoção terrestre em robôs que utilizam rodas, esteiras ou
pernas; Ambas apresentadas por Pieri (2002).
A classificação por autonomia, proposta por Marchi (2001), divide os robôs em
teleoperados, semiautônomos e autônomos. Robôs teleoperados são aqueles cujas ações
controladas remotamente, ou seja, o operador controlará por meio de uma plataforma de
operação os movimentos deste robô. Os robôs semiautônomos são os que envolvem a
teleoperação e a tomada de decisões pelo robô com redução da intervenção humana. E, os robôs
autônomos são aqueles sem intervenção humana.
Segundo Siegwart (2006), a interação de um robô autônomo com o ambiente que se
encontra, buscando a realizar uma ação, é dada por ciclos de percepção e ação. A figura 01
apresenta o ciclo de interação do robô de forma detalhada.

Figura 01 – Ciclo de operação de um robô móvel autônomo.
Fonte: Adaptado de Siegwart (2006)

 Teleoperação
A teleoperação compõe uma importante área da robótica, na solução de tarefas
complexas à distância. Permitindo que o operador interaja em ambiente hostis e insalubres sem
sofrer os danos causados pelos mesmos, ou permitindo que tarefas sejam realizadas à distância,
como operações cirúrgicas. Nas mais diversas áreas de aplicação, a robótica teleoperada enfrenta
desafios de tornar eficiente a interface com o operador, de forma a não exigir uma grande carga
de instruções para o usuário.
No entanto, a teleoperação demanda uma estratégia de comunicação eficaz com seu
módulo de operação, garantindo a troca de dados entre eles no menor tempo possível, sendo
este um vasto campo de estudo dentro desta área. Segundo Birk (2002), o operador do sistema
teleoperado deve sentir como se tivesse controle total sobre o sistema, contudo, o desempenho
imprevisível das redes, torna necessário a implementação de certa autonomia.
Para garantir a rapidez de troca de informações entre o robô e a estação de controle é
fundamental um protocolo de comunicação adequado, com uma alta frequência e um
barramento com dimensão proporcional ao dispositivo utilizado. Segundo Wirz (2009), o
Protocolo de Transporte Bidirecional (Bidirectional Transport Protocol, ou BTP) tem demonstrado
performance confiável no desempenho de transmissão de pacotes de informações. Este
protocolo fornece uma nova técnica de controle de congestionamentos que aumenta a aplicação
e desempenho da camada de transporte. Contudo, a Internet ainda tem algumas limitações, tais
como jitter variável, largura de banda, ou congestionamento.
 Sensoriamento
O sistema de sensoriamento é um dos mais importantes em um robô móvel, pois através
dos dados obtidos com os sensores as suas ações serão determinadas. Atualmente existe uma
grande variedade de sensores, que, como proposto por Siegwart (2006) podem ser classificados
em ativos ou passivos e/ou proprioceptivos ou exteroceptivos.
Sensores passivos medem a energia do ambiente em que se encontram, como sensores
de temperatura, microfones ou câmeras, enquanto sensores ativos emitem energia para o
ambiente e medem a reação deste à energia enviada, como por exemplo, sensores ultrassônicos.
Sensores proprioceptivos são aqueles que medem variáveis internas do robô, tais como
encoders, enquanto sensores exteroceptivos medem variáveis externas, como sensores de
distância.
 Rodas
Dentre os mecanismos de locomoção, as rodas são os sistemas mais utilizados pelo
homem, seja em robôs ou outros veículos, visto que possui alta eficiência e uma mecânica de
fácil implementação. As quatro principais rodas utilizadas pelos robôs móveis são apresentadas
por Siegwart (2006): a roda simples, a roda giratória, a roda sueca (de 90° e 45°) e a roda esférica.
Duas características são cruciais no desenvolvimento de um robô móvel: o tipo e o
posicionamento das rodas, as quais devem ser definidas em conjunto, pois determinam a
manobrabilidade, a estabilidade e a controlabilidade do robô móvel. Essas escolhas são

importantes por que determinam o ambiente em que o robô se moverá com maior facilidade. As
características dos robôs com diferentes rodas e posicionamentos são apresentadas pela tabela
01, contudo, como são possíveis muitas combinações, apenas as principais serão destacadas.
Tabela 1 – Configuração de rodas em robô móvel. Adaptado de Siegwart (2006)
Número de
rodas

Arranjo das rodas

Descrição
Uma roda guia livre na frente e uma roda com tração no fundo

2
Duas rodas com tração com centro de massa abaixo do eixo

Duas rodas com tração com um terceiro ponto de contato
3
Três rodas suecas motorizadas dispostas em forma de
triangulo (permite movimento omnidirecional)

Quatro rodas omnidirecionais
4
Quatro rodas giratórias

MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia de desenvolvimento do robô teleoperado TA‐1 foi subdividida em três
etapas: a primeira consistiu no mapeamento do estado de arte da robótica (de base fixa e móvel)
e da teleoperação, a segunda na análise dos requisitos e necessidade à serem atendidas, para
assim determinar as características especificas do TA‐1, e a terceira no desenvolvimento dos
sistemas elétrico, mecânico e de controle deste.
O robô móvel projetado tem função de monitoramento e transporte de peças entre a
célula de manufatura didática, e a manutenção da célula de manufatura em caso de falha. A
figura 02 apresenta o projeto da célula didática, que possui uma área livre relativamente
pequena, onde robô tem que estar apto de se deslocar com facilidade nesta área, desta forma é
necessário que o robô seja omnidirecional e com pequenas dimensões. Desta forma, o robô
precisa ser autônomo/teleoperado, ter baixa velocidade, autonomia de aproximadamente uma
hora e se comunicar sem fio.

Figura 02 – Projeto conceitual da célula de manufatura
A partir das necessidades e requisitos da célula de manufatura, as especificações do projeto
foram feitos e são apresentados pela tabela 02.
Tabela 2 – Especificações do projeto.
Quantidade e modelo de roda

3 Rodas Suecas (90°)

Configuração

Omnidirecional

Tamanho da base (Raio)

115mm

Velocidade

Máxima: 0,1m/s | Nominal: 0,05m/s

Efetuador

Garra de dois dedos

Para o sistema mecânico, que compreende a estrutura física do robô (motores, rodas,
chassis, manipulador etc) utilizou‐se o software de CAD (Computer Aided Design) Solidworks,
para o dimensionamento e especificação do robô. O chassis do robô é feito de alumínio, por ser
resistente e leve, e a estrutura do manipulador de alumínio e nylon.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto mecânico da base móvel, desenvolvido através do software Solidworks, é
apresentado pela figura 03a, o projeto mecânico do robô TA‐1 completo é apresentado pela
figura 03b e na figura 03c a vista explodida. Composto por praticamente alumínio e nylon, o robô
utiliza 7 motores: 3 motores de rotação contínua, para o deslocamento do robô, e 4
servomotores, responsáveis pelo movimento do manipulador.

(a)
(b)
(c)
Figura 03 – Projeto mecânico do TA‐1. (a) Base móvel (b) TA‐1 (c) Vista explodida do TA‐1
O protótipo TA‐1 (Teleoperared Arm‐1) foi desenvolvido em duas partes distintas: Módulo
de Locomoção (ML) e Módulo do Manipulador (MM). Com ambos os módulos integrados, o robô
TA‐1 possibilita a manipulação e o transporte de pequenas peças e ferramentas, permitindo a
interação do operador, a partir de um local remoto, em um processo. O modulo manipulador é
apresentado em montagem integrada com o ML, na figura 03b. Composto por 13 peças em
nylon, 3 engrenagens de metal e 4 servomotores, o Módulo do Manipulador se trata de um
manipulador de três graus de liberdade do tipo RRR cujo efetuador é uma garra de dois dedos.
 Modo de operação
O controle do robô será realizado através do microcontrolador mbed FDRM KL25Z e um
computador, conectados via wireless. A partir dos dados recebidos pelos sensores, o robô
realizará a estimativa da posição atual através dos dados de posição, direção, velocidade e tempo
anteriores, e de acordo com a ação que este está realizando e os dados da comunicação sem fio,
o robô determinará sua ação e a executará. A figura 04 apresenta o fluxograma do sistema de
controle.
O robô móvel ATR‐1 possui dois possíveis modos de operação: autônomo e teleoperado.
O modo de operação do ATR‐1 é selecionado através dos dados recebidos pela comunicação sem
fio e pela célula de manufatura, cujo padrão de seleção é apresentado pela tabela 03. As outras
operação serão enviadas pelo controlador da célula e são realizadas quando a sequência
autônoma é completa.
Tabela 03. Operações do ATR‐1
Dados de entrada
000
001
010
011
100

Operação
Posição Inicial
Sequência autônoma
Trocar caixa de saída
Trocar caixa de entrada
Monitorar célula

101
110
111

Teleoperação
Livre
Parar

A sequência autônoma consiste em ir à posição inicial da célula de manufatura, através de
um movimento aleatório até alinhar seus sensores de infravermelho com o sinal infravermelho
emitido pela célula de manufatura e através dos dados dos sensores, alinhar seu eixo, em
seguida realizando a ação definida pela célula de manufatura. O modo teleoperado consiste em
realiza o controle do robô móvel através da interface homem‐máquina desenvolvida. O
fluxograma de funcionamento do robô móvel quanto às suas operações é apresentado pela
figura 04.
Ir à posição
inicial

Posição
alcançada?

Sensoriamento

Verificar
próxima
operação

Comunicação

000

001
100

010
101

011
110

111

Operação
completa?

Figura 04. Fluxograma de controle do robô móvel
O controle teleoperado do TA‐1 é realizado pela comunicação entre o joystick e o robô
por meio de um canal de comunicação wireless. Cada potenciômetro localizado no Joystick está
relacionado a um servomotor no robô e envia um sinal de posição para o microcontrolador. Este,
então, verifica a posição atual do servomotor e, de acordo com o nível de tensão, calcula a
diferença entre posições e a transduz em um sinal PWM que é enviado através de um dispositivo
emissor/receptor Wireless até o servomotor do robô, mantendo o servomotor a seguir sempre a
posição do seu potenciômetro correspondente.
CONCLUSÃO
Este trabalho abordou o desenvolvimento do projeto de um robô teleoperado de base
móvel com fins didáticos, descrevendo o projeto mecânico do robô e seus modos de operação.
Atualmente o projeto encontra‐se na etapa de construção, usinagem das peças e finalização dos

circuitos e programação. Como trabalho futuro, serão realizadas as seguintes atividades:






Construção física do robô móvel;
Integração com o computador;
Simulação de comportamento em célula de manufatura;
Analisar e implementar diferentes estratégias de controle de trajetória;
Integrar a célula de manufatura didática.
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RESUMO
A mineração exerce forte influência sobre a economia
da região Norte, tendo expressiva participação no PIB.
Nas mineradoras da região, o transporte da bauxita é
feito por esteiras transportadoras e em algumas
situações as pedras de bauxita apresentam dimensões
elevadas e ficam paradas sobre a esteira. Isso acarreta o
aumento da corrente do motor da esteira
transportadora e atrasa o processo de produção das
mineradoras. Neste contexto, este trabalho apresenta
uma solução para o processo de transporte de bauxita

nas mineradoras a partir do desenvolvimento de um
sistema embarcado inteligente, de sensoriamento e
movimentação, capaz de perceber a presença de pedras
com dimensões elevadas e impedir que estas
atrapalhem ou impeçam o fluxo da esteira. O protótipo
criado conseguiu atingir os objetivos estabelecidos
inicialmente e obteve a eficiência esperada. O presente
trabalho foi realizado com o apoio do CNPq, Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico‐
Brasil.

PALAVRAS‐CHAVE: transporte de bauxita, esteira transportadora, sistema embarcado inteligente.

EMBEDDED SMART SYSTEM OF SUPPORT TO THE TRANSPORT OF BAUXITE ON A
TREADMILL CARRIER
ABSTRACT
The mining exercises great influence over the northern
states economy, having a big participation on the local
GNP. In the mining companies in the region, the
bauxite’s transportation is made by carrier treadmills
and sometimes it happens to occur of a bauxite rock to
have higher measures than the treadmill and get stuck
over it. This situation causes the treadmill current’s
increase, delaying the production process. Thus, this
study presents a solution to the bauxite transport

process on the mining companies as of the development
of an embedded smart system, of sensing and moving,
capable of cognizing the presence of the rocks which
have great measures and preventing them from
stopping the treadmill’s flow. The prototype achieved
the initial goals and the expected efficiency. The
following study was made with the CNPq’s (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
Brasil)support.

KEY‐WORDS: bauxite transportation, treadmill carrier, embedded smart system.

SISTEMA EMBARCADO INTELIGENTE DE AUXÍLIO AO TRANSPORTE DE BAUXITA EM UMA
ESTEIRA TRANSPORTADORA
INTRODUÇÃO
A mineração é uma atividade de grande importância econômica brasileira. A partir dos
Grandes Projetos esta atividade teve maior relevância para a economia da região Norte. A
bauxita é um dos minérios extraídos na região que têm colocado o Pará em destaque no Brasil e
no mundo. Segundo o IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração), até Junho de 2013 o Pará
ocupava o segundo lugar em arrecadação da CEFEM (Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais), representando 42% da arrecadação nacional com a bauxita sendo o
segundo minério com participação mais expressiva na arrecadação. No entanto, o processo
extração/beneficiamento do minério não é eficiente em sua totalidade. Nas mineradoras da
região Norte, o processo de transporte das pedras de bauxita pela esteira que leva o minério
para a fase de trituramento por vezes acaba sendo interrompido por pedras que ficam presas na
esteira transportadora, e impedem a continuidade de seu fluxo, por possuírem dimensões
superiores às laterais da esteira.
Alguns trabalhos de pesquisa que visam à automação de esteiras têm como objetivos
melhorar os processos das indústrias. Como exemplo, tem‐se o trabalho de desenvolvido por
Rodrigues et al (2012) que define uma esteira transportadora como uma máquina utilizada para
transporte de materiais a fim de agilizar a produção. Morelli e Brandão (2009) apresentam um
trabalho que tem como objetivo a automação de uma esteira transportadora a fim de realizar o
transporte e seleção de lixo tecnológico evitando, assim, o contato direto do homem com este
tipo de material. Rodrigues et al (2012) propõe a construção de uma esteira transportadora
didática integrada a um sistema de hardware que realiza o controle da velocidade, o sentido de
giro, a contagem de peças e as condições de funcionamento da esteira. Entretanto, estes
trabalhos não atendem a necessidade proposta, que é a identificação e o transporte de pedras de
bauxita que atrapalham a produção, o que justifica a importância e necessidade de um sistema
como o do presente trabalho.
Este trabalho propõe o desenvolvimento de sistema embarcado inteligente, integrado a
uma esteira transportadora, que através de uma estrutura de sensoriamento/movimentação irá
auxiliar a esteira transportadora no transporte das pedras de bauxita do ponto em que estas
permanecem paradas até o final da esteira transportadora.
O desenvolvimento da esteira irá aperfeiçoar a linha de transporte de materiais, a partir
de um sistema de sensoriamento e movimentação onde estas duas vertentes operam em
conjunto, isto é, os sensores atuam e a partir do momento que detectam um material com
dimensões superiores as que ele foi programado para "aceitar" (dimensões da esteira) mandam
sinais à parte de movimentação que faz com que a estrutura complete o transporte ao longo da
esteira, o que evita que o fluxo seja interrompido.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho visa à pesquisa experimental para então o desenvolvimento de uma esteira
transportadora capaz de fazer uma detecção de objetos que possuem dimensões superiores às

suas e posteriormente execute a ação de transportá‐los até o final da esteira, denominada de
“chute”.
A primeira etapa do projeto constituiu‐se no estudo a respeito de esteiras
transportadoras analisando‐se principais modelos existentes e assim obtendo conclusões a
respeito de aplicabilidade, eficiência e custo de cada um destes projetos. Esta etapa teve como
objetivo identificar as dificuldades que seriam impostas por cada um dos modelos ao
desenvolvimento do projeto. Nesse momento do estudo alguns trabalhos foram utilizados como
referência.
Para a simulação do sistema de detecção e transporte de objetos desenvolveu‐se uma
estrutura mecânica composta por uma esteira transportadora, um dispositivo móvel para auxiliar
no reconhecimento do tamanho da bauxita e uma haste móvel usada para empurrar a bauxita
até o “chute”, sendo essas duas últimas acopladas em uma estrutura comum e movimentadas
pelo mesmo motor.
O monitoramento e controle destes dispositivos são realizados através de uma estrutura
de hardware e software. A estrutura de hardware é composta por um microcontrolador Arduino,
dois motores DC e um motor de passo, um módulo ultrassom e um sensor de corrente. O
microcontrolador é responsável pela aquisição e processamento dos sinais dos sensores de
corrente e do ultrassom e controle do deslocamento/posicionamento do dispositivo móvel.
No motor DC usado para a movimentação da estrutura de reconhecimento de altura e da
haste móvel foi utilizado o CI L293D, para facilitar a configuração da ponte H e
consequentemente permitir que o motor se movesse nos dois sentidos. O circuito de
acionamento e o motor estão abaixo mostrados na Figura 1.

Figura 1 ‐ Motor DC e CI L293D.
Fonte: Adaptado de Arduino.cc.
Nas mineradoras, as escavadeiras geralmente inserem as pedras de bauxita na esteira
transportadora de forma uniforme. Quando uma pedra de bauxita, com dimensão e peso
superiores à entrada do “chute”, para sobre a esteira a corrente do motor aumenta devido ao
acumulo da bauxita sobre a esteira. Seguindo este conceito, foram definidos diferentes pesos
para realizar os testes com a esteira. Para a realização dos testes montou‐se uma estrutura com o
microcontrolador, um multímetro, o motor DC, um sensor de corrente e um computador para
visualização dos valores amostrados da corrente. A partir dos testes, definiram‐se padrões dos

valores de corrente que indicariam acúmulo de bauxita sobre a esteira, que é o primeiro sinal da
presença de problemas que podem levar à interrupção do fluxo da esteira.
O acionamento do motor de passo é feito pelo circuito ilustrado na Figura 2 que tem
como principal componente o CI ULN2004. A Figura 2 mostra ainda a haste móvel acoplada ao
motor de passo.

Figura 2 ‐ Circuito de acionamento do motor de passo e estrutura.
Fonte: Adaptado de: Arduino.cc.
O reconhecimento do tamanho da bauxita sobre a esteira é realizado através do módulo
ultrassom, que está posicionado na parte superior, conforme Figura 3, da estrutura móvel e tem
como parâmetro inicial a sua distância da base da esteira e através desta distância realiza o
cálculo para detectar a altura de qualquer material que estiver sobre a esteira e a sua frente.

Figura 3 ‐ Estrutura de controle de altura com ultrassom (Vista superior).
Fonte: Própria.
Para controle do comportamento do sistema foi desenvolvido um algoritmo com a

linguagem de programação do Arduino. Inicialmente foram criados códigos isolados para o
funcionamento de cada parte do hardware. Com o fim dos testes isolados, fez‐se a unção dos
códigos com as devidas alterações e chegou‐se ao código final que funciona em etapas. Isto é,
inicialmente a corrente requerida pelo motor é medida pelo sensor, se esta estiver alta (segundo
os padrões estabelecidos), a estrutura móvel move‐se a fim de obter a altura do objeto, por meio
do ultrassom, que passa pela esteira, se esta estiver acima do valor máximo (7 cm), o motor de
passo é acionado, a haste é baixada e a estrutura móvel leva este objeto até o final da esteira.
Como percebe‐se o controle da esteira é feito e etapas que se interligam, a estrutura móvel não
se moverá afim de medir a altura do objeto, nem a haste é baixada se o sensor de corrente não
medir valor de corrente fora dos padrões estabelecidos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estabelecida a necessidade de controle do aumento da corrente no sistema o próximo
passo foi verificar o funcionamento do sensor de corrente. Essa análise foi feita a partir do
aumento ou diminuição do peso dos materiais colocados sobre a esteira, situação que acarreta
variação no valor da corrente. A leitura dos dados pelo sensor de corrente apresentou erros
inicialmente, mas após a percepção e concerto das falhas que se encontravam no algoritmo de
controle o sensor conseguiu ler e enviar os valores da corrente com eficiência.
Posteriormente buscou‐se avaliar o funcionamento do dispositivo móvel para auxílio do
reconhecimento do tamanho da bauxita bem como da haste móvel usada para empurrar a
bauxita até o “chute”. Para tal foram feitos testes com materiais de tamanhos diferentes
colocados sobre a esteira e com o módulo ultrassom em diversas posições. O módulo ultrassom
não detectava perfeitamente quando era colocado muito próximo ou muito distante da base da
esteira, mas a partir de testes estabeleceu‐se a faixa de distâncias em que o ultrassom deveria
estar da base para detectar a altura dos objetos corretamente: 101 cm ≤ altura ≥ 21 cm.
Ao fim da definição de estruturas e seus devidos posicionamentos, realizou‐se a
montagem da estrutura e, posteriormente, sua sintonização com o algoritmo controlador. A
estrutura final da esteira transportadora, pode ser observada na Figura 4.

Figura 4 ‐ Esteira completa.
Fonte: Própria.

CONCLUSÃO
O crescimento do setor mineral na região Norte e no país atrai um crescente investimento
na pesquisa e aplicação de novas tecnologias que aprimorem seus processos e lhes aumentem os
lucros no setor. Nessa perspectiva, as empresas buscam estabelecer parcerias com
pesquisadores e/ou instituições de ensino que estimulem o estudo e produção de projetos que
atendam as suas necessidades, beneficiando a empresa e aprimorando o conhecimento do
pessoal envolvido.
Neste artigo é apresentado o desenvolvido do projeto e a construção de uma esteira
transportadora que controla o transporte de pedras de bauxita de tamanho elevado a partir de
uma sistema embarcado inteligente.
O sistema de hardware e software apresentou bons resultados. O algoritmo elaborado em
linguagem de programação do Arduino possibilitou um controle eficaz do dispositivo móvel para
auxiliar no reconhecimento do tamanho da bauxita e da haste móvel usada para empurrar a
bauxita até o “chute” .
Com a conclusão do projeto aperfeiçoa‐se o conhecimento nas áreas de eletrônica,
mecânica e controle. Contribuindo‐se assim, para a formação e qualificação dos pesquisadores
envolvidos.
Pretende‐se dar continuidade ao projeto desenvolvendo‐se um software supervisório que
permita a interação entre o operador responsável e o sistema de modo prático e seguro, e então
apresentá‐lo aos engenheiros de projetos da Mineração Rio do Norte (MRN), umas das principais
empresas produtoras de bens minerais no Pará, de acordo com o IBRAM (Instituto Brasileiro de
Mineração), situada no oeste do Pará, e viabilizar a implementação do sistema proposto neste
artigo.
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RESUMO
Neste artigo é apresentada a análise de
superfícies seletiva em frequência, FSS, com camada de
metalização em forma de U. São discutidas as principais
características da estrutura, enfatizando a variação da
frequência de ressonância em função do comprimento
dos braços do U.
São apresentados resultados
numéricos obtidos utilizando‐se o Método das Ondas,
WCIP. Para validar os resultados numéricos, quatro FSS
foram fabricadas e caracterizadas experimentalmente.

Em relação à frequência de ressonância, os resultados
experimentais apresentaram uma concordância muito
boa. Comparando ao dipolo, a FSS em forma de U
apresentou uma redução de até 50% na frequência de
ressonância. As características observadas tornam a
geometria estudada atrativa, instigando a continuidade
da investigação de suas características e potenciais
aplicações.

PALAVRAS‐CHAVE: FSS, geometria em forma de U, redução da frequência de ressonância, WCIP.

FSS WITH U GEOMETRY OF METALLIZATION LAYER ANALYSIS
ABSTRACT
In this paper is presented the analysis of the
frequency selective surface with U shape geometry
metallization layer. The main features of the structure
are discussed, emphasizing the variation of the
resonance frequency according to the length of the arms
of U geometry. The numerical results obtained using the
Wave Concept Iterative Procedure, WCIP. In order to
validate the numerical results, four FSS were fabricated
and characterized experimentally. When compared to
experimental results, the numerical results obtained to

the frequency of the resonance present a good
agreement. When compared to the single dipole
geometry, the U shape FSS presented a decreased by
50% in the resonance frequency. The observed
characteristics make the study geometry very attractive,
instigating the continuity of the investigation of their
characteristics and potential applications.

KEY‐WORDS: FSS, U geometry, resonance frequency reduction, WCIP.

ANÁLISE DE FSS COM GEOMETRIA DA CAMADA DE METALIZAÇÃO EM FORMA DE U

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos as aplicações dos sistemas de comunicação sem fio têm se expandido de
forma impressionante. O que inicialmente se restringia à telefonia móvel, com a comunicação de
voz, agora inclui as mais diversas aplicações, tais como: TV Digital, sistemas de localização,
transmissão de dados, redes de sensores, etc. Além dos notebooks e tablets, mais recentemente,
equipamentos como câmeras fotográficas e impressoras, apenas para exemplificar, passaram a
incorporar sistemas de comunicação sem fio. Essas aplicações utilizam diversos padrões de
comunicação (IEEE 802.11, IEE 802.16, etc.), popularizados através das suas denominações
comerciais (WiFi, WiMax, Bluetooth, etc.). Considera‐se ainda os requisitos de mobilidade, o que
impõe aos equipamentos características tais como dimensões reduzidas e leveza. Os
smartphones são um exemplo típico dessas novas plataformas de comunicação, onde várias
tecnologias são embarcadas em um único equipamento.
Além da unidade móvel e a última milha de acesso ao usuário, é preciso prover toda uma
infraestrutura com enlaces de alta capacidade, que nem sempre podem ser ópticos. Assim sendo,
impõe‐se aos engenheiros de telecomunicações o desafio e desenvolver novas tecnologias e
otimizar as já consolidadas.
Neste contexto, dadas as limitações da disponibilidade do espectro de radiofrequências,
assim como de torres e outros locais para instalação de antenas, vários sistemas de
telecomunicações, com seus próprios requisitos de frequência e potência, compartilham espaços
restritos. Consequentemente, limitar as interferências entre os diferentes sistemas, assim como
maximizar a utilização das antenas, torna‐se cada vez mais importante. Diante dessa demanda, a
utilização de superfície seletivas em frequência, FSS, vem atraindo a atenção de diversos grupos
de pesquisa, seja para minimizar sinais indesejáveis, ou para utilizar uma mesma antena
operando em duas ou mais configurações distintas, ou ainda melhorar o desempenho de antenas
(EDALATI e DENIDNI, 2013; TAYLOR, BATHELOR e PARKER, 2011; ALMEIDA FILHO, 2014; KIANI, 2009;
NIROO‐JAZI e DENIDNI, 2013; VARDAXOGLOU, 1997).
Basicamente, uma FSS consiste de um arranjo periódico, geralmente planar, distribuído
em um substrato dielétrico, Figura 1.

Figura 1 – Geometria da FSS
Dentre outros fatores, a resposta em frequência da FSS depende da polarização da onda
incidente, assim como do seu ângulo de incidência, da geometria do elemento básico do arranjo

planar, da periodicidade dos elementos constituintes do arranjo e da permissividade e espessura
do substrato, Figura 2, (MUNK, 2000; CAMPOS, 2009; WU, 1995; SILVA, 2014). No projeto de uma
FSS, a escolha da geometria do elemento básico é um dos principais pontos, no qual aspectos
como miniaturização, polarização e operação multibanda podem ser ajustados com relativa
flexibilidade.

Figura 2 – Parâmetros que influenciam na resposta em frequência da FSS
Neste trabalho é apresentada a análise de FSS com geometria da camada de metalização em
forma de U, sendo investigada a relação entre o comprimento dos braços do U e a resposta em frequência
da FSS. Na caracterização numérica são utilizados o Método das Ondas, mais conhecido na literatura
como Wave Concept Iterative Procedure, WCIP, (TITAOUINE et al., 2013; GOMES NETO et al., 2007). Para
validar os resultados numéricos, quatro FSS foram fabricadas e caracterizadas experimentalmente. Os
resultados experimentais apresentaram uma boa concordância quando comparados aos resultados
numéricos. As respostas em frequência obtidas tornam a geometria analisada potencialmente atrativa,
incentivando a continuidade de sua investigação.

MATERIAIS E MÉTODOS
Neste trabalho, em todas as simulações foi considerado um substrato comercial de baixo
custo, FR‐4, fibra de vidro, com constante dielétrica εr = 4,4, espessura h = 0,9mm e tangente de
perdas δ=0,02. As dimensões da célula unitária são Wx=Wy=20mm e o tamanho total da FSS é
de 20cm × 20cm, correspondendo a 10 × 10 células unitárias. Os valores de dx=dy=5mm,
Sy=2mm e ly=10mm são fixos, representados na Figura 3. Considera‐se que uma onda plana
incide perpendicularmente à FSS, com polarização do campo elétrico na direção y.

ࢃ࢞
࢞

ࢃ࢟ ࢟
ࡿ࢟
ࢊ࢞

࢞
ࢊ࢟

ࢎ

Figura 3 – Geometria da FSS com camada de metalização em forma de U
Para a análise numérica foi feita uma variação simultânea do comprimento dos braços
inferior e superior, lx1=lx2=lx, de 2mm (apenas um dipolo) até 10mm, em intervalos de 2mm, e
observou‐se a variação da frequência de ressonância da estrutura. Os resultados numéricos
foram obtidos utilizando o programa WCIPAG08, baseado no Método das Ondas, WCIP, e
desenvolvido no GTEMA‐IFPB.
Com o objetivo de auxiliar os projetistas de FSS a estimar o valor inicial das dimensões,
neste trabalho é proposta uma expressão para o cálculo da primeira frequência de ressonância.
Tratando‐se de uma estrutura aberta, a primeira ressonância ocorre quando o comprimento da
camada de metalização da FSS for igual a meio comprimento de onda. Logo, (SILVA, 2014):
(1)

O valor de

é aproximado por:
(2)

Sendo

o valor da constante dielétrica efetiva de um guia de ondas coplanar, CPW,

coplanar waveguide (SIMONS, 2001), sem o plano terra, com
Usando um
dos programas disponíveis (Em: <http://www.microwaves101.com/encyclopedia/calcpw.cfm>),
calcula‐se
e
. Portanto,
(3)

Aplicando (3), obtém‐se os valores estimados para a primeira frequência de ressonância.
A segunda frequência de ressonância é aproximada como sendo o dobro da primeira. Destaque‐
se que esse procedimento é limitado, ainda que forneça bons valores iniciais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados numéricos foram obtidos para quatro FSS, todas com o mesmo substrato,
FR‐4, εr = 4,4, h = 0,9mm e δ = 0,02, as mesmas dimensões da célula unitária (Wx=Wy=20mm),
tamanho total da FSS (20cm × 20cm), posicionamento (dx=dy=5mm), largura da camada de
metalização (Sy=2mm), o valor ly=10mm é fixo e variou‐se o lx1 e lx2 de 2 até 10mm. Na Figura 4
abaixo estão ilustradas as respostas em frequência obtidas pelo método WCIP, realizando uma
variação do comprimento dos braços do U.

Figura 4 ‐ Resposta em frequência da FSS em função da variação do comprimentos dos
braços do U utilizando o WCIP.

Os resultados estimados e numéricos são apresentados na Tabela 1, a qual mostra a
variação do comprimento do braço da estrutura e a influência da mesma na frequência de
ressonância de primeiro modo da FSS, observando‐se uma boa concordância entre os resultados.
Tabela 1 – Frequências de ressonância – resultados numéricos.
Lx (mm)

2

4

6

8

10

fr1, WCIP
(GHz)

9,40

7,95

6,60

5,50

4,65

fr1, Estim.
(GHz)

9,86

7,67

6,27

5,31

4,60

Para validar os resultados numéricos obtidos, quatro FSS foram fabricadas e
caracterizadas experimentalmente, todas com o mesmo substrato das simulações (FR‐4, εr = 4,4,

h = 0,9mm e δ = 0,02), as mesmas dimensões da célula unitária (Wx=Wy=20mm), tamanho total
da FSS (20cm × 20cm), posicionamento (dx=dy=5mm) e largura da camada de metalização
(Sy=2mm). Da mesma forma, ly=10mm é fixo e considera‐se que uma onda plana incide
perpendicularmente à FSS, com polarização do campo elétrico na direção y. Na Figura 5 é
apresentada uma FSS com lx1=lx2=8mm.

Figura 5 – FSS com lx1=lx2=8mm
Os resultados experimentais foram obtidos no Laboratório de Micro‐ondas do
GTEMA/IFPB, usando um analisador de redes vetorial Agilent, N5230A, juntamente com dois
pares de antenas tipo corneta, um para faixa de 4,5GHz até 7,0 GHz e outro para a faixa de
7,0GHz até 13,5GHz.
Na Figura 6 são apresentados os resultados para a FSS com braços simétricos e de
lx1=lx2=8mm, observando‐se, com relação às frequências de ressonância, uma ótima
concordância entre os resultados numéricos, WCIP, e experimentais. Na Figura 7 são
apresentados os resultados para a FSS com braços assimétricos com lx1=10mm e lx2=8mm,
observando‐se novamente uma ótima concordância entre os resultados numéricos e
experimentais.

Figura 6 ‐ Resposta em frequência – FSS com lx1=lx2=8mm

Figura 7 ‐ Resposta em frequência – FSS com lx1=10mm, lx2=8mm.
Nas Figuras 8 e 9 são apresentados os resultados para a FSS com braços assimétricos de
lx1=8,5mm, lx2=7,5mm e para lx1=8mm, lx2=10mm, respectivamente. Nos dois casos,
novamente observa‐se uma boa concordância entre os resultados numéricos e experimentais,
confirmando as resposta em frequência previstas.

Figura 8 ‐ Resposta em frequência – FSS com lx1=8,5mm, lx2=7,5mm.

Figura 9 ‐ Resposta em frequência – FSS com lx1=10mm, lx2=8mm.

CONCLUSÃO
Neste trabalho foi apresentada a análise de FSS com geometria da camada de metalização
em forma de U, dando ênfase à variação da resposta em frequência em função da variação do
comprimento dos braços do U. Foi utilizado o método numérico, chamado Método das Ondas
(WCIP) para a caracterização da FSS, além disso, foi proposta uma equação para uma estimativa
da primeira frequência de ressonância, com a qual também se obteve boa concordância entre os
resultados obtidos. Os resultados numéricos foram validados pelos resultados experimentais
obtidos para quatro FSS fabricadas e caracterizadas no Laboratório de Micro‐ondas do
GTEMA/IFPB.
Como esperado, observa‐se uma redução da frequência de ressonância à medida que o
comprimento dos braços do U aumenta e, por conseguinte, o surgimento da segunda frequência
de ressonância na faixa de frequência considerada. Comparado com o dipolo, o U com os braços
com lx=10mm, apresentou uma redução de aproximadamente 50% na primeira frequência de
ressonância, o que é bastante interessante quando se deseja FSS com menores dimensões
Considerando a simplicidade do procedimento, assim como a flexibilidade e os resultados
obtidos, a geometria estudada torna‐se bastante atrativa principalmente com relação ao ajuste e
à redução da frequência de ressonância, incentivando o prosseguimento dos trabalhos já
iniciados, buscando a continuidade da sua caracterização e explorando potenciais aplicações.
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