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Resumo — Este trabalho apresenta os resultados obtidos no 
desenvolvimento de aplicações elaboradas no contexto da 
Internet das Coisas. A aquisição  dos dados é realizada através de 
uma combinação de Módulos Sensores-Atuadores e Módulos 
Concentradores de Dados, interligados de forma a constituir uma 
rede de dispositivos capazes de comunicar controles e dados 
através da Internet. A primeira aplicação visa o
das variáveis de operação de um painel fotovoltaico (tensão, 
corrente, temperatura e irradiância solar), com o objetivo de 
avaliar o rendimento da geração de energia 
das condições de operação do ambiente onde 
segunda aplicação constitui um sistema de monitoramento 
consumo de corrente de uma máquina elétrica industrial
de verificar a relação entre problemas estruturais do 
equipamento e alterações em dados operacionais
gerar alertas para manutenção. O que há de comum
estudos de caso é a necessidade de um sistema supervisório 
baseado em IoT, isto é, a comunicação entre objetos 
compartilhem informações por meio de dados coletados 
ou mais MSAs, encaminhem esses dados a um 
qual, por sua vez, envia tais dados a aplicações que possam ser 
acessadas pelos usuários via Internet, podendo
opcionalmente, realizar algum pré-processamento. Os resultados 
obtidos demonstram que a disponibilidade dessas informações 
permite a análise de características dos objetos monitorados
possibilitando a implantação de estratégias de 
visando à otimização do desempenho. Portanto, os elementos 
desenvolvidos contribuem satisfatoriamente para constituir uma 
infraestrutura adequada às aplicações de Internet das Cosias.

Palavras Chaves — Monitoramento, Módulo Sensor Atuador
Módulo Concentrador de Dados, Internet das Coisas.

I.  INTRODUÇÃO 

A Internet das Coisas , também conhecida pela sigla 
Internet of Things, pode ser compreendida como uma rede de 
dispositivos capazes de comunicar entre si controle
através da internet. Esses dispositivos têm capacidade de 
processamento local, de maneira a monitorar variáveis do 
ambiente externo, caracterizando os dados a serem veiculados,
e interagir com seus estados e parâmetros 
caracterizando o controle. Esta arquitetura apresenta 
para permitir o monitoramento e controle a
ampla rede de dispositivos interconectados em 
complexo [1 - 3], apoiando-se de forma vantajosa sobre a 
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Este trabalho apresenta os resultados obtidos no 
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das variáveis de operação de um painel fotovoltaico (tensão, 
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dessas informações 
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estratégias de tomada de decisão 
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pode ser compreendida como uma rede de 

de comunicar entre si controle e dados 
es dispositivos têm capacidade de 

processamento local, de maneira a monitorar variáveis do 
os dados a serem veiculados, 

e parâmetros internos, 
. Esta arquitetura apresenta potencial 

a distância de uma 
ampla rede de dispositivos interconectados em um sistema 

de forma vantajosa sobre a 

infraestrutura de telecomunicações atual [2], que permite o 
acesso às variáveis monitoradas por meio 
internet, caso necessário. A Figura 1 apresenta a arquitetura 
sistema de IoT utilizada nesse projeto.

O Módulo Sensor-Atuador, referido neste texto pela sigla 
MSA, efetua sensoriamento, comunicação de dados e atuação 
no ambiente a ser implantado, sendo constituído
atuadores e elementos de comunicação, geralmente integrados
[4]. Um MSA é basicamente composto por um sub
processador com capacidade de processamento local, 
normalmente baseado em um microcontrolador. Esse
interface com diversos sensores e atuadores e possui
submódulo de suporte a protocolos de 
ou sem fio [5 - 6]. Um ou mais MSAs se comunicam, 
portanto, com o Módulo Concentrador de Dados, doravante 
referido pela sigla MCD, que
dados, armazenando-os e formatando
envio a plataformas de pós-processamento hospedadas em 
algum serviço de IoT disponível em nuvem para permitir a 
visualização acessível pelos usuários via internet. 
atualmente diversas plataformas
Tago [7], ThingSpeak [8], dentre outras
configuradas e acessadas para armazenamento de dados e pós
processamento.  

Fig. 1.  Arquitetura para aplicação em IoT
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No primeiro estudo de caso, utilizado para validar a 
arquitetura de IoT proposta na Figura 1, implementou-se um 
sistema de monitoramento das variáveis de operação de um 
painel fotovoltaico. Segundo Pinho [9], o aquecimento das 
fotocélulas do painel fotovoltaico influencia diretamente no 
rendimento da conversão de energia, diminuindo-o à medida 
que a temperatura do painel aumenta. O monitoramento das 
variáveis de interesse do processo de conversão de energia 
torna-se importante para viabilizar a ação do gestor do sistema 
de geração de energia, no sentido de maximizar o rendimento 
do processo de geração e, paralelamente, detectar problemas 
operacionais, tais como aquecimento excessivo, corrente 
excessiva, nula ou intermitente, anomalias na curva I x V do 
painel fotovoltaico, etc. 

No segundo estudo de caso, efetuou-se o monitoramento 
da corrente consumida de uma máquina elétrica industrial para 
fins de implantar um processo de manutenção preditiva [10], 
que visa melhorar a qualidade do produto e a produtividade do 
processo industrial associado. 

Os dados capturados pelos sistemas de monitoramento 
acima descritos podem ser processados e armazenados por um 
sistema supervisório local ou por meio de uma plataforma de 
serviços de IoT, de modo a manter um histórico de operação 
do sistema, permitir a criação de relatórios e alertas para uso 
do gestor do sistema, utilizando aplicações acessíveis via 
internet. Neste trabalho empregou-se a plataforma serviços de 
IoT denominada Tago [7] por se tratar de uma plataforma de 
interface versátil, de fácil manuseio e com a qual contou-se 
com um suporte direto dos desenvolvedores. 

 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram considerados dois estudos de caso que contribuíram 
para o desenvolvimento de módulos MSAs específicos. O 
primeiro estudo de caso definido foi um sistema de 
monitoramento das variáveis tensão, corrente, temperatura e 
irradiância solar de um painel fotovoltaico, com o propósito de 
acompanhar as condições de operação e avaliar o  rendimento 
da geração de energia.  

O painel fotovoltaico de tipo comercial utilizado no 
estudo, modelo SF 125X125-72-M(L) [11], foi monitorado 
por um módulo de controle desenvolvido sobre um módulo 
Arduino Uno R3. Uma placa adaptadora dedicada foi 
construída para dar suporte aos componentes externos de 
interface com os sensores utilizados, mostrada na Figura 2. A 
tensão de saída do painel fotovoltaico foi medida com um 
circuito divisor de tensão projetado para escalorar a tensão 
gerada pelo painel fotovoltaico, na faixa de 0 a 45V, para a 
faixa de 0 a 5V tornando-a compatível com as entradas 
analógicas do modulo Arduino. Utilizou-se o módulo 
ACS712T- 5A para a medida a corrente contínua por efeito 
Hall. Com intuito de obter a potência solar incidente, aplicou-
se o sensor piranômetro CMP3. O sensor DS18B20 foi 
empregado a fim de determinar a temperatura. Informações a 
respeito das características técnicas dos sensores e demais 
componentes utilizados podem ser vistos em [12]. 

A Figura 3 apresenta o diagrama esquemático dos circuitos 
de interface dos sensores utilizados. O painel fotovoltaico foi 

instalado em ambiente externo juntamente com os sensores de 
temperatura e irradiância. Um conjunto de cargas resistivas foi 
configurado para 7,7 ohms e 350 W. O conjunto formado pelo 
módulo de controle e pelos sensores acima descritos constitui 
o MSA desenvolvido para esta aplicação. 

Os dados capturados são transmitidos via USB para um 
microcomputador, para serem processados localmente. 
Inicialmente empregou-se a ferramenta Excel para 
armazenamento dos dados em tabelas e visualização das 
variáveis por meio de gráficos. Posteriormente, foi 
desenvolvido um aplicativo em linguagem Python [13] para 
automatizar a captura de dados e armazenamento no PC, com 
potencial para utilizar recursos de banco de dados e fazer a 
interface do sistema de monitoramento com serviços de IoT 
disponíveis via internet. Neste estudo de caso, o MCD foi 
implementado em um microcomputador  de tipo desktop, mas 
esse elemento poderia ser substituído por qualquer plataforma 
computacional capaz de rodar os aplicativos desenvolvidos, 
como por exemplo um notebook ou um módulo do tipo 
Raspberry Py ou Beagle Bone. 

O segundo estudo de caso diz respeito a um sistema de 
monitoramento do consumo de corrente de uma máquina 
elétrica industrial trifásica por meio de um par MSA-MCD 
acoplado a mesma, realizando a leitura periódica de três 
sensores de corrente, cujos dados ao serem processados 
adequadamente podem diagnosticar anomalias no consumo de 
corrente, com potencial de auxiliar na implantação de 
procedimentos de manutenção preditiva. Neste estudo de caso 
foram utilizados três sensores de corrente modelo SCT013. 

 

 
Fig. 2.  Módulo de controle implementado em plataforma 

Arduino Uno R3 
 

 

 
Fig. 3.  Diagrama esquemático do sistema de monitoramento 
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Fig. 4.  Painel elétrico monitorado pelo sistema

Informações detalhadas acerca das características técnicas 
dos sensores utilizados e da aplicação monitorada neste estudo 
de caso podem ser vistas em [10]. O sistema foi instalado 
internamente no painel elétrico de uma máquina 
de produção automotiva, conforme mostrado na Figura 

Nesta aplicação, o MCD foi implementado 
microcomputador do tipo notebook, equipado com um módulo 
3G para acesso à internet e transmissão dos dados medidos 
para a plataforma Tago. No MCD foram instalados
desenvolvidos em linguagem Python para o controle da 
captura de dados, armazenamento em banco de d
transmissão à plataforma Tago para replicação dos dados
criação de análises complementares. Processamentos loc
feitos no MCD incluíram a detecção do estado de operação da 
máquina monitorada e a detecção de anomalias nos valores 
das correntes medidas.  

III. RESULTADOS 

Com relação ao primeiro estudo de caso, 
apresenta os resultados das medidas de tensão
potência elétrica de saída do painel fotovoltaico
uma mesma escala vertical de valores.  

Fig. 5.   Medidas de corrente, tensão e potência elétrica

Fig. 6.  Medidas de irradiância solar
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cção do estado de operação da 
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Com relação ao primeiro estudo de caso, a Figura 5 
resultados das medidas de tensão, corrente e da 

da do painel fotovoltaico, utilizando 

 
Medidas de corrente, tensão e potência elétrica 

 
Medidas de irradiância solar 

Fig. 7.   Rendimento 

Fig. 8.  Medidas de temperatura

A potência foi calculada pelo produto da tensão pela 
corrente. Os dados das Figura
período de 24 horas de um dia típico parcialmente nublado do 
mês de novembro. A Figura 6 
medida pelo sensor CMP3 em W/m², demonstrando
máximo de atividade no intervalo de 12 às 15 horas. A 
potência solar incidente é calculada multiplicando
de irradiância solar pela área do painel. A Figura 7 apresenta 
rendimento calculado como a razão 
elétrica de saída calculada na Figura 5 
incidente mostrada na Figura 6
evolução da temperatura da superfície do painel, no mesmo 
período. Um estudo posterior sobre a
rendimento com a temperatura
poderá ser realizado a partir dos dados das Figuras 

Com relação aos resultados d
Figura 9 apresenta os dados 
coletados ao longo de nove dias consecutivos 
sistema de monitoramento projetado
máquina elétrica industrial trifásica
automotiva. 

Fig. 9.  Dados de corrente coletados 
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A Figura 6 mostra a irradiância solar 
ensor CMP3 em W/m², demonstrando um 

intervalo de 12 às 15 horas. A 
potência solar incidente é calculada multiplicando-se os dados 
de irradiância solar pela área do painel. A Figura 7 apresenta o 

como a razão ponto a ponto da potência 
calculada na Figura 5 pela potência solar 

mostrada na Figura 6. A figura 8 descreve a 
evolução da temperatura da superfície do painel, no mesmo 

estudo posterior sobre a dependência do 
com a temperatura, conforme citado em [9], 

a partir dos dados das Figuras 7 e 8. 

os resultados do segundo estudo de caso, a 
dados de corrente elétrica RMS, 

dias consecutivos por meio do 
projetado, instalado em uma 

trifásica de linha de produção 

 
coletados em nove dias de operação 
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Fig. 10.   Medidas de corrente exibidas pela plataforma Tago 

 

Observa-se na Figura 9 que, de uma forma geral, o 
consumo de corrente se situa numa faixa de normalidade entre 
3,5 e 4,5 A, e que podem ocorrer valores medidos superando 
essa faixa, porém de modo ocasional. 

A Figura 10 apresenta um trecho de aproximadamente 2 
minutos dos mesmos dados da Figura 9, os quais foram 
transmitidos e armazenados na plataforma Tago para 
visualização on-line. Como se observa nos retângulos 
vermelhos em destaque nesta figura, um grupo de formas de 
onda se repete em intervalos mínimos de cerca de 40 
segundos, correspondendo ao ciclo de produção de uma peça 
ao ser processada na máquina monitorada. Embora o padrão 
de formas de onda não seja rigorosamente idêntico aos demais 
ciclos adjacentes, pode-se perceber a existência de pequenos 
intervalos entre os grupos de formas de onda, nos quais o nível 
de consumo de corrente se torna mínimo e constante, fato que 
corresponde aos instantes em que a máquina cessa seus 
movimentos. 

IV. CONCLUSÃO 

O presente trabalho apresentou os resultados obtidos no 
desenvolvimento de aplicações monitoramento elaboradas no 
contexto da Internet das Coisas. A implementação dos 
módulos MSA e MCD nos sistemas de monitoramento 
desenvolvidos possibilitaram a avaliação do rendimento de 
conversão de energia solar em elétrica por meio de variáveis 
elétricas e ambientais relacionadas ao processo de geração de 
energia em um painel fotovoltaico. Na outra aplicação, o 
sistema implantado auxiliou no monitoramento da condição de 
operação de uma máquina elétrica industrial por meio da 
aquisição dos dados referentes à corrente trifásica, de forma a 
contribuir com a criação de métodos decisórios para 
manutenção preditiva. Os resultados mostraram coerência e 
abrem espaço para o aprofundamento dos estudos, visando 
otimizar os sistemas e permitir a análise do estado de operação 
dos equipamentos e do andamento do processo produtivo.  

Os dados foram armazenados localmente, e no caso do 
segundo estudo de caso abordado, houve também a 
transferência de dados para plataforma Tago, cuja utilização 
contribuiu para permitir a visualização dos dados armazenados 
em tempo real e a partir de qualquer local, via internet, com 
possibilidades de geração de alertas e notificações gerados 

automaticamente em função procedimentos de análise  
executados sobre os dados armazenados. 

Os sistemas de monitoramento descritos mostraram-se 
úteis e adequados ao propósito de capturar com precisão as 
variáveis de interesse, disponibilizando-os para o usuário de 
forma clara, com valores coerentes e sendo propícia para 
aplicações em Internet das Coisas.  
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