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APRESENTAÇÃO

O Projeto de Desenvolvimento Institucional no 23080.066741/2014-10,
“Recuperação da Qualidade da Água dos Córregos do Campus Reitor
João David Ferreira Lima”, tem por objetivo principal a pesquisa de
soluções inovadoras e exemplares que contribuam para recuperação da
qualidade da água dos córregos que cortam o Campus João David
Ferreira Lima.

Dentre seus objetivos específicos, destaca-se o monitoramento
experimental do consumo de água de algumas edificações do Campus
com emprego de infraestrutura de redes de sensores sem fios, com a
finalidade de identificar perdas e desperdícios.
Uma vez que esse objetivo possui particularidades que o caracterizam
como uma ação cujo único vínculo aos demais objetivos é o emprego da
mesma infraestrutura de redes de sensores sem fios, a coordenação
definiu a elaboração de um Relatório Parcial de Atividades
independente para o mesmo.
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INTRODUÇÃO
Atualmente a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) não dispõe de um

controle de consumo de água de abastecimento setorizado no Campus João David Ferreira

Lima, ou Campus Trindade. O consumo de água é registrado por hidrômetros da
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) com medições que abrangem
grandes setores.

Esta realidade não permite um controle rigoroso do consumo de água e de

possíveis perdas por vazamentos em cada setor. O gerenciamento adequado dos sistemas
de distribuição, capaz de evitar desperdícios e identificar imediatamente os vazamentos

que possam ocorrer na rede de distribuição, visando ao consumo racional da água e à

conservação dos recursos hídricos necessita que cada unidade consumidora seja objeto de
medição individualizada.

O Hospital Universitário (HU) é atualmente a maior unidade consumidora de água

de abastecimento na UFSC. Segundo os registros dos últimos 24 meses (2015 e 2016),

realizados pela CASAN, o consumo médio mensal é aproximadamente 12.600 metros

cúbicos, resultando numa despesa mensal aproximada de R$208.000,00 à UFSC.

Entretanto, devido à ausência de medição individualizada, esse consumo total

corresponde ao volume de água utilizado pelo HU e por outras edificações em seu entorno,

como o Banco do Brasil, Farmácia Escola, Banco de Sangue do HU, Centro de Educação
Infantil da Associação dos Servidores do HU, entre outras.

O presente trabalho constitui um objetivo complementar do Projeto de

Desenvolvimento Institucional, Recuperação da qualidade das águas dos córregos do

Campus Reitor João David Ferreira Lima, articulando-se aos demais objetivos devido ao
emprego de tecnologia inovadora para realizar os registros de dados.

Seu objetivo é monitorar experimentalmente o consumo de água do Hospital

Universitário, visando à identificação de possíveis vazamentos em seu setor, com emprego

de hidrômetros equipados com telemetria, em pontos estratégicos da rede de
abastecimento de água.
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ÁREA DE ESTUDO
A área de interesse (Figura 1) compreende as instalações do Hospital

Universitário, suas dependências, como lavanderia, setores de manutenção e laboratórios,
bem como outras unidades consumidoras desse setor: a agência bancária do Banco do

Brasil, a Farmácia Escola, uma lanchonete localizada externamente, o Banco de Sangue do
4

HU, o Centro de Educação Infantil da Associação dos Servidores do Hospital Universitário
(CEI-ASHU), o restaurante dos servidores, a administração da Associação dos Servidores

do Hospital Universitário (ASHU), o Instituto de Engenharia Biomédica (IEB), o Núcleo de

Capacitação Técnica do Hospital Universitário e o Centro de Tecnologias Sociais para a
Gestão da Água (CETRAGUA), além de quatro instalações de lavadores de carros.
Figura 1.Área de estudo
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Fonte Elaboração própria.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

A primeira atividade correspondeu à identificação do traçado da rede de

abastecimento na área em estudo. Esta informação possibilitou a análise e avaliação da
rede com o objetivo de definir os pontos estratégicos onde seriam instalados os

hidrômetros, cujos registros permitiriam identificar o consumo individualizado do

Hospital Universitário.
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A definição das características dos hidrômetros baseou-se em estimativas dos

consumos de todas as unidades que integram a rede de distribuição da área de interesse.

Posteriormente à definição dos locais e características dos medidores de vazão,

foram realizados os projetos executivos para as instalações, incluídos nos Apêndices I a

XVI, bem como os orçamentos e compra dos medidores.

A contratação de uma empresa encarregada de realizar as instalações dos

medidores foi precedida pela elaboração de um Termo de Referência, apresentado no
Apêndice XVII, e submetido a diversas empresas que atuam de forma qualificada no setor,

sendo escolhida aquela que ofereceu o menor preço. Ao concluir as instalações, a empresa
contratada apresentou um Relatório de Serviços Prestado, incluído no Apêndice XVIII.

3.1 LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS HIDRÔMETROS

A análise do sistema de distribuição de água entre as diferentes unidades

consumidoras permitiu sua setorização de forma a facilitar a medição do consumo de água
com emprego de hidrômetros.

Em decorrência da UFSC não dispor de registros ou plantas do sistema de

distribuição de água, os levantamentos foram realizados com o auxílio de servidores
técnicos da manutenção hidráulica do Hospital Universitário.

A área de interesse foi subdividida em 5 setores apresentados na Figura 2 e

descritos no Quadro 1. Para cada um desses setores foi instalado um medidor de fluxo de

água – hidrômetro – equipado com sensor do tipo Reed Switch, com exceção do setor B,

onde foram instalados 2 hidrômetros. O sistema de monitoramento é realizado com

emprego da plataforma EPOSMote III, desenvolvida no Laboratório de Integração de

Sofware e Hardware, LISHA/INE.
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Figura 2

Setores de abastecimento do HU.

Fonte Elaboração própria.

Setor

Quadro 1. Setorização e área de abrangência.
Área de abrangência

A

Hospital Universitário, pavilhão de caldeiras, a lavandeira do Hospital
Universitário, laboratório/farmácia, parte do prédio de manutenção, e setor B

C

Restaurante dos servidores, administração da associação dos servidores e
Núcleo de Capacitação Técnica do HU

B

D
E

Banco do Brasil, farmácia escola, quiosque, banco de sangue e 1 lavador de
carro
Centro de Educação Infantil da Associação dos Servidores do HU
Instituto de Engenharia Biomédica (IEB) e CETRAGUA

Para melhor representar o setor A que contém a contribuição de duas redes

de abastecimento, foi realizada uma subdivisão do mesmo (A1 e A2), de acordo

com o apresentado no Quadro 2. O Setor A1 é a rede responsável por abastecer o

Pavilhão de Caldeiras, parte dos prédios de manutenção, laboratório e a

lavanderia, dependências do Hospital Universitário. O Setor A2 é a rede que

abastece o Hospital Universitário propriamente dito e também o setor B.
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Quadro 2. Divisão do setor A

Setor
A1
A2

Área de abrangência

Pavilhão de caldeiras, laboratório/farmácia, parte do prédio de manutenção
e a lavandeira do Hospital Universitário
Hospital Universitário, dois lavadores de carro, e setor B

3.2 DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS HIDRÔMETROS

A fim de isolar o consumo do Hospital Universitário dos demais consumos

da rede, previu-se a instalação de 6 hidrômetros na área de estudo em questão,

conforme apresentado na Figura 3.

O sistema de coleta de dados por telemetria foi também instalado no

hidrômetro da CASAN, a partir do qual a empresa emite a fatura de água de toda a
área de estudo. A instalação neste hidrômetro foi realizada com a autorização da

concessionaria, e teve por objetivo aferir os registros dos hidrômetros instalados
por intermédio do Projeto Institucional.
Figura 3

Locais de instalação dos hidrômetros.

Fonte Elaboração própria.
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3.3 ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ÁGUA

A avaliação da rede com o objetivo de definir os pontos estratégicos onde

seriam instalados os hidrômetros também se destinou ao dimensionamento dos
hidrômetros quanto à faixa de vazões registradas. As estimativas de consumo a

serem empregadas na escolha dos hidrômetros seguiram indicações presentes na

literatura técnica. Durante o processo de operação do sistema, a adequação dos
hidrômetros será reavaliada.

A Norma Técnica SABESP (NTS 181, 2012) e o livro “Previsão de Consumo

de Água” do autor TOMAZ (2000) estabelecem algumas fórmulas empíricas para
determinar o provável consumo de água de determinadas categorias de

consumidores. As informações necessárias para a estimativa de consumo, como

número de funcionários, número de vasos sanitários, número de leitos, entre

outras, foram obtidas com auxílio de servidores técnicos de cada setor, por

intermédio de contato telefônico ou visita ao local. Quando necessária, a

informação da área total construída foi obtida com emprego de plantas
arquitetônicas da área de estudo.
3.3.1

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Conforme a NTS 181 (2012) o gasto de água de um hospital pode ser

estimado por meio da seguinte fórmula empírica:

C HOSPITAL = (2,9 .nº de funcionários ) + (11,8 .nº de vasos sanitários) + (2,5 .nº de leitos) + 280

Em contato com a equipe do HU, foram fornecidos os seguintes dados: 1739

funcionários, 295 vasos sanitários e 180 leitos ativos. Dessa forma, estimou-se um

consumo teórico de 9.254,1 m³/mês. Cabe ressaltar que essa estimativa é
abrangente, considerando o consumo de água para todas as atividades do Hospital,
e incluindo também o consumo da lavanderia, caldeiras e setores de manutenção.
3.3.2

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (CEI-ASHU)

De acordo com a NTS 181 (2012) o consumo de água para creches pode ser

estimado com a seguinte fórmula empírica:
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CCRECHE = 5,989.(área total construída) 0, 0417 .(n°de vasos sanitários.n°de vagas oferecidas) 0,325

Com uma área total construída de 437,02 m², o Centro Educacional Infantil conta
com 31 funcionários, 120 vagas a serem oferecidas e 7 vasos sanitários, resultando
num consumo de 82,57 m³/mês.
3.3.3

AGÊNCIA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL

Para a agência bancária do Banco do Brasil, o consumo teórico foi calculado

com base no consumo de um edifício comercial, que segundo a NTS 181 (2012),
pode ser determinado a partir da seguinte fórmula empírica:
C ED. COMERCIAL = 0,0615 . área total construida

A agência do Banco do Brasil possui dois pavimentos, cada um deles com

825 m², resultando em consumo de 101,48 m³/mês.
3.3.4

BANCO DE SANGUE

Para definir o consumo do Banco de Sangue, considerou essa unidade como

sendo um serviço de saúde, que de acordo com Planning and Management
Consultants (1994) in Diziegielewski et al in Mays (1996) apud TOMAS (1999) tem

um consumo aproximado de 344 L/empregado/dia. Com 15 funcionários, o
consumo de água do banco de sangue foi calculado em 113,52 m³/mês.
3.3.5

LANCHONETE

Para a determinação do consumo de água da lanchonete foi utilizado o

coeficiente de “Vendas de comida no varejo” conforme Army Institute for Water
Resources (1987) in Billings e Jones p.16 (1996) apud TOMAZ (2000) que prevê

118 l/dia/empregado. O quiosque conta com 4 funcionário e considerando 22 dias

no mês, uma vez que não abre aos finais de semana, obteve-se um consumo teórico
de 10,38 m³/mês.

3.3.6

LAVADORES DE CARROS

De acordo com um estudo realizado por LAGE (2010) uma concessionária

que trabalha com veículos de tamanho compacto e médio gasta em média 70 litros
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para a lavação de um veículo. E concessionárias que trabalham com veículos de

médio porte, modelos sedans e comerciais leve (pick-ups) tem um gasto médio de

95 litros por carro para a lavação. Assim, o consumo de água para lavação de um
carro foi adotado em 80 litros.

Segundo o Projeto de Extensão “Lavador Cidadão”, vinculado ao Laboratório

de Educação do Campo e Estudos da Reforma Agrária (LECERA) e coordenado pelo

Prof. Clarilton Ribas, em 2016, cada um dos lavadores da área de estudo lavava em
média 7 carros por dia. Dessa forma, calculou-se o consumo de 12,32 m³/mês para
cada lavador.

3.3.7

FARMÁCIA ESCOLA

De forma semelhante ao Banco de Sangue considerou-se a Farmácia Escola

na categoria de serviços de saúde e de acordo com o total de funcionários que nela

trabalham, em número de 20 funcionários, estimou-se o consumo dessa unidade

em 151,36 m³/mês.
3.3.8

RESTAURANTE DOS SERVIDORES

Segundo a NTS 181 (2012) a determinação do consumo de água de um

restaurante é dada pela seguinte fórmula empírica:

C RESTAURANTE = (7,5 .n° de funcionários) + (8,4 .n° de vasos sanitários)
Em visita ao local, foi verificado um total de 5 (cinco) funcionários e 7 (sete)

vasos sanitários, resultando assim, num consumo de 96,3 m³/mês de água.
3.3.9

ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES

Em visita ao local, foi informado que no mesmo prédio do restaurante

funciona uma administração da Associação dos Servidores do Hospital

Universitário (ASHU). O consumo dessa unidade foi determinado com base em
Qasim, Syed R (1994) apud TOMAZ (2000), considerando a administração como
um edifício de escritório, com consumo de 65 l/dia/empregado. Como a
administração conta com 3 funcionários o consumo calculado foi de 4,29 m³/mês.
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3.3.10 NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

No edifício do Núcleo de Capacitação Técnica do HU, além de atividades

relacionadas ao atendimento em psicologia e psiquiatria também são realizadas

atividades administrativas. Para efeito de cálculos, considerou-se o primeiro andar

como a categoria de um “Edifício Médico” e o segundo andar como um “Edifício de
Escritórios”. Assim, conforme Hoddinot, M., (1981) in Billings e Jones p.16 (1996)

apud TOMAZ (2000) que prevê 4 l/dia/m², e sendo que cada pavimento da
edificação possui 522,54 m² de área construída, o consumo do Núcleo de
Capacitação Técnica do HU foi estimado em 126,46 m³/mês.

3.3.11 CENTRO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA GESTÃO DA ÁGUA – CETRAGUA

Até o momento da elaboração do presente relatório esta unidade não

apresentava consumo de água. Dessa forma, o consumo da edificação do

CETRAGUA foi estabelecido com dados do projeto executivo. Considerou-se então

50 l/funcionário/dia, avaliando-se um total de 15 funcionários, o consumo do
prédio ficou estimado em 16,5 m³/mês.

3.3.12 INSTITUTO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA – IEB

Para efeitos de cálculo, comparou-se o consumo do IEB com o consumo de

escolas e universidades. Assim, de acordo Army Institute for Water Resources

(1987) in Billings e Jones p.16 (1996) apud TOMAZ (2000) essa unidade deve

consumir em média 210 l/dia/funcionário. Contando com 30 funcionários, o IEB
consome assim 138,6 m³/mês.

3.4 BALANÇO DO CONSUMO

O somatório das estimativas de consumo de cada unidade consumidora da

área possibilitou a identificação das necessidades relativas ao monitoramento do

sistema de distribuição, bem como a estruturação do sistema de monitoramento de
forma setorizada.

Esta mesma avaliação possibilitou uma outra análise. A estimativa global do

consumo de água quando comparada ao volume total efetivamente consumido no

setor, determinado com base na fatura de água mensal emitida pela CASAN
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(hidrômetro de matrícula no 02296969) resultou em uma avaliação preliminar de

possíveis perdas ou desperdícios no sistema. Os valores apresentados na Tabela 1

mostram os volumes consumidos pela totalidade da área de estudo com base na
fatura emitida pela CASAN.

Conforme a Tabela 1, uma estimativa global do consumo de água na área de

interesse é de 10.144,84 m³/mês. Enquanto que a média mensal de consumo de

água para os anos de 2015 e 2016 é de 12.626,70 m³/mês. Trata-se de uma

diferença de 2.481,83 m³, ou seja, aproximadamente 19,60% do consumo total
faturado no mês.

Tabela 1.Volume consumido com base no hidrômetro da CASAN
Volume consumido (m³)

Mês

2015

2016

2017

Janeiro

12539

11081

12614

Abril

14130

11870

12511

Fevereiro

12822

Março

12602

Maio

14287

Junho

12676

Julho

12653

Agosto

12044

Setembro

13508

Outubro

12171

Novembro

12428

Dezembro

11544

MÉDIA

Tabela 2

12784

11894
12104
14789
12213
13313
13701
11010
12936
12111
12614

12470

12497
12297
11908
12406
12372
8065

11862
-

11837

Valores estimados do consumo de água das unidades consumidoras
da área de estudo

Unidade consumidora
Hospital Universitário

Centro de Educação Infantil
Agência Banco do Brasil
Banco de sangue
Lanchonete

Lavador de carro (por lavador)
Farmácia escola

Restaurante dos servidores

Administração da Associação dos Servidores

Consumo (m³/mês)
9.254,10
82,57

101,48
113,52

10,38

12,32

151,36

96,30

4,29
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Unidade consumidora

Consumo (m³/mês)

Núcleo de Capacitação Técnica do HU
CETRAGUA

Instituto de Engenharia Biomédica

126,46
TOTAL

16,50

138,60

10.144,84

3.5 CARACTERÍSTICAS DOS HIDRÔMETROS

A escolha dos hidrômetros foi baseada na vazão máxima (Qmáx) e nominal

(Qnom) esperada em cada medidor. Essas vazões foram estimadas a partir dos
consumos teóricos das unidades consumidoras situadas na área de estudo.

A análise das especificações de hidrômetros fornecidos por diferentes

fabricantes possibilitou as escolhas dos equipamentos mais adequados a cada um
dos setores (Tabela 2).

Tabela 2

Características dos hidrômetros

Hidrômetro

Qmáx
m³/h

Qnom
m³/h

1

30

15

Hidrômetro Multijato Taquimétrico Modelo
M170, DN 2”

7

3,5

5

2,5

Hidrômetro Taquimétrico Multijato
magnético Modelo IM-T7, DN 1”

2

120

4

5

3
5
6

3

60

2,5
1,5

Descrição do Hidrômetro

Macromedidor Woltman Horizontal Modelo
W-STAR DN4” (100) 40C/PN16
Hidrômetro Multijato Modelo MTF DN ¾”
Hidrômetro Multijato Modelo MTF DN ¾”

Hidrômetro Taquimétrico Unijato Modelo
SAGA-US-3,0 DN 3/4”

3.6 ARMAZENAMENTO E CONSULTA DE DADOS ON-LINE

Trabalhos realizados anteriormente junto ao Laboratório de Integração

Software/Hardware (LISHA) da UFSC resultaram em uma plataforma para o

desenvolvimento de aplicações da tecnologia de redes de sensores sem fios (RSSF)
adequada às necessidades deste projeto: o EPOSMote, apresentada na Figura 3.
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Figura 3: Plataforma EPOSMote

A plataforma do sistema EPOSMote (http://epos.lisha.ufsc.br) foi desenvolvida

para suportar pesquisa e desenvolvimento na área de sensores sem fio (agricultura de

precisão, internet das coisas, monitoramento inteligente, etc) e está em sua terceira

versão. A plataforma possui um microcontrolador ARM Cortex-M3 de 32 MHz, 32 KB de
memória RAM e 512 KB de memória Flash, além de comunicação sem fio IEEE 802.15.4,
sensores de temperatura e umidade e uma unidade de medição inercial (IMU).

O sistema EPOSMote III foi projetado de forma modular, sendo possível o

acoplamento de outras placas para estender sua capacidade de monitoramento e

comunicação inicial. Essa capacidade de extensão foi usada no projeto para a criação de
duas placas auxiliares. A Figura 4a mostra a placa para controlar o acionamento dos

sensores (pressão, turbidez e pluviômetro) e a Figura 4b, a placa para a comunicação via
rede de telefonia (GPRS). A Figura 4c mostra a plataforma EPOSMote III ao lado de uma
moeda de um real para comparação de tamanho.

Figura 4: (a) placa auxiliar, (b) placa GPRS, (c) EPOSMote.
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Desta forma, o sistema EPOSMote III foi acoplado na placa de acionamento e a

placa de comunicação GPRS colocada sobre o EPOSMote III. A Figura 5a demonstra a
configuração final do hardware usado no projeto de monitoramento do consumo para os

nós transmissores (mestres). A Figura 5b mostra uma configuração do conjunto de placas

associadas à uma bateria para possibilitar continuidade no monitoramento mesmo que
haja oscilações no fornecimento de energia da rede local.

Figura 5: (a) Configuração final do sistema EPOSMote III e (b) Sistema montado em
campo

O sistema EPOSMote III adquire os sinais de consumo de água de forma contínua, a

cada 10 minutos totaliza o valor do consumo e envia os dados coletados para um servidor

localizado na UFSC por transmissão via GPRS. O conjunto pode ser alimentado pela rede
elétrica, porém pode-se usar uma bateria de 7A como fonte de energia alternativa para o

sistema, neste caso há necessidade de um controlador de carga, que controla o

carregamento da bateria e a alimentação das placas. O custo para a fabricação do
hardware utilizado no projeto é em torno de cem dólares. A bateria tem custo de cerca de
R$80,00, o controlador R$100,00 e o a fonte de 12V R$ 40,00. Logo, o custo para todo o
sistema eletrônico, a exceção dos sensores, é da ordem de R$520,00.

A plataforma EPOSMote III é utilizada para a captura dos dados mensurados por

um sensor Reed Switch que gera um pulso em consequência da passagem de um

determinado volume de água, que pode variar de medidor a medidor . O monitoramento é
realizado em intervalos de 10 minutos, a partir da coleta e transmissão das informações
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para um servidor de dados localizado no Campus da UFSC em Florianópolis através da

rede de telefonia (GPRS) com emprego do protocolo HTTPS, contendo requisições de

serviços codificadas em JSON, podendo ser ou não transportadas com SSL sobre TCP/IP
(para prover segurança). O servidor recebe os dados e os envia para o banco de dados. O

formato dos dados enviados e recebidos pelo servidor faz parte da plataforma da UFSC
chamada de SmartData.

SmartData é um conceito que traz respostas a algumas das questões mais

complexas que emergiram durante a execução do Projeto de Sistemas Embarcados

baseado em Componentes, objeto de pesquisa no LISHA desde 2001. Sistemas
embarcados, há muito tempo, utilizam tecnologias de comunicação de dados, mas a atual
escala de integração e a crescente demanda por funcionalidades avançadas por parte dos

usuários vêm fazendo com que eles se tornem Sistemas Distribuídos Complexos. Os meios

de transporte, os prédios, as fábricas, os hospitais e praticamente todo e qualquer sistema
automatizado fazem hoje uso de um grande número de processadores interconectados em

múltiplas redes.

A distinção entre microcontrolador e microprocessador, no tocante ao software, foi

praticamente eliminada e hoje os chips que controlam as “Coisas” são programados com
utilização das mesmas linguagens de programação e as mesmas ferramentas utilizadas
para o desenvolvimento de software de sistema em plataformas computacionais
convencionais.

Não obstante, estes Sistemas Ciberfísicos (CPS, do inglês Cyber-Physical System),

que são de fato as “Coisas” da Internet das Coisas, raramente aparecem nos
demonstradores da primeira geração da IoT. Os motivos são evidentes: a Internet não foi

projetada considerando várias das características fundamentais dos CPS, tais como
operação em tempo real, localização espacial, segurança e confiabilidade. SmartData

aborda tais questões ao definir um conjunto de protocolos e mecanismos de sistema para
a integração de CPS à Internet e à Nuvem através do paradigma de IoT, mas de uma forma
mais robusta, predizível e confiável.

As estações de monitoramento fazem uso do IaaS (do inglês, Infrastructure as a

Service) da UFSC para acessar a plataforma de SmartData que provê armazenamento
(atualmente baseada no Apache Cassandra), processamento de alto desempenho
(atualmente baseada no Apache Spark), análise de dados com a linguagem R, aprendizado
de máquina (atualmente baseado na MLlib), e visualização (atualmente baseada no

Grafana). Uma API Web RESTful (com JSON) interfaceia a plataforma para disponibilizar

os dados para o grupo do ENS. Dispositivos e softwares interagem com a plataforma
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utilizando TLS (do inglês, Transport Layer Security), certificados emitidos pela
Infraestrutura de Chaves Públicas para Ensino e Pesquisa (AC ICPEdu) da Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa (RNP) ou simplesmente por requisições HTTPS.

A primeira fase do projeto consistiu na adaptação das tecnologias no contexto do

projeto EPOSMote à aplicação de monitoramento do consumo de água do Hospital
Universitário e em outras aplicações de monitoramento ambiental. Esta fase iniciou-se

pelas atividades de especificação, prototipação e fabricação de placas eletrônicas e de
software que serviriam para as duas aplicações, assim além da leitura do sensor Reed

Switch há a possibilidade de os sensores (pluviômetro e sensores de nível e turbidez) que
seriam utilizados no monitoramento ambiental e um módulo de alimentação com

possibilidade de painéis fotovoltaicos e bateria recarregável ao EPOSMote. Placas de
expansão do EPOSMote que utilizam tecnologia de comunicação por rede celular GPRS
estão sendo utilizadas para conectar as PCDs à Internet. O projeto também incluiu a
especificação de uma caixa ambiental adequada à acondicionamento da PCD e acessórios.

Após a finalização das atividades de integração de hardware, tal qual citado acima,

foram desenvolvidos componentes de software e hardware para implementar a
comunicação de dados entre as PCDs e uma central de controle, através da Internet via WiFi, o que visa baratear os custos fixos da comunicação.

Por fim, uma aplicação (software) na central de controle organiza os dados

coletados em um banco de dados relacional. Estes dados são disponibilizados aos
pesquisadores

através

de

interfaces

gráficas

baseadas

em

tecnologia

Web.

Especificamente para este projeto, os dados coletados são disponibilizados em planilhas
diariamente no sítio eletrônico do Núcleo de Estudos da Água (NEA/ENS),

http://www.neagua.ufsc.br. As planilhas são nominadas conforme cada local de
monitoramento e apresentam dados brutos, posteriormente processados pela equipe do

projeto. Os dados coletados também podem ser visualizados em tempo real utilizando o
sítio eletrônico http://iot.lisha.ufsc.br.

3.6.1

HIDRÔMETROS JÁ INSTALADOS

Todos os hidrômetros instalados no projeto são equipados com telemetria,

ou seja, possuem a capacidade de monitoramento à distância em tempo real,

através de comunicação sem fio. O método de telemetria para transmissão dos
dados é composto de duas redes de topologia Mesh (clusters), sendo que cada uma
contém 3 estações das quais 1 é a mestre:
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•
•

Cluster 1

HU1 (mestre), HU2 e HU3.

Cluster 2

HU4, HU5 e HU6 (mestre).

A topologia Mesh é composta de nós interconectados entre si, por meio de

um protocolo de comunicação. Dessa forma, os nós também funcionam como

repetidores de sinal. A estação mestre coleta dados das outras estações de sua rede
(protocolo de comunicação Zigbee) e envia para o servidor via rede de celular

GSM/3G. Vale ressaltar que o protocolo de comunicação Zigbee possui baixo custo,

baixo consumo energético e grande alcance, o que é padrão de comunicação em
redes de topologia Mesh. As estações possuem período amostragem (Ta) de 10
minutos e período de envio para o servidor (Ts) de 6 horas.

4

SITUAÇÃO ATUAL DO SISTEMA DE MONITORAMENTO

Até o momento, os 6 hidrômetros encontram-se instalados e realizam

medições do volume de água consumido, 5 já possuem o sistema de transmissão de
dados, e 2 estão enviando os dados ao sistema. O sistema operará plenamente
quando forem concluídas as instalações de telemetria em todos os hidrômetros e

solucionados problemas de distâncias entre unidades transmissoras, já que o

sistema opera sob a forma de clusters.
Desta

forma,

o

monitoramento

dos

hidrômetros

é

realizado

temporariamente por registro manual, também para aferir sua calibração. Alguns

registros nos 6 hidrômetros instalados pelo projeto constam da Tabela 4 a Tabela
9 e no hidrômetro da CASAN, da Tabela 3.

Tabela 3. Leitura do hidrômetro da CASAN
Data

Hora

Leitura

25/09/2017 16:04:00 324019,95
26/09/2017 15:14:00 324456,66
02/10/2017 13:59:00 327056,03
09/10/2017 14:24:00 329870,75
10/10/2017 13:55:00 330269,40
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Tabela 4. Leitura do hidrômetro instalado no setor A1
Data

Hora

Leitura

18/09/2017

14:37:00

23238,09

25/09/2017

16:02:00

23911,01

19/09/2017
26/09/2017
02/10/2017
09/10/2017
10/10/2017

14:27:00
15:10:00
13:57:00
14:22:00
13:54:00

23338,54
23996,35
24494,61
25076,51
25156,81

Tabela 5. Leitura do hidrômetro instalado no setor A2
Data

Hora

Leitura

04/09/2017 14:31:00 49400,91
05/09/2017 14:56:00 49680,89
06/09/2017 15:37:00 49998,69
11/09/2017 15:09:00 51136,39
12/09/2017 15:28:00 51419,98
13/09/2017 15:52:00 51702,00
14/09/2017 15:25:00 51967,39
15/09/2017 16:43:00 52266,68
18/09/2017 14:15:00 52931,96
19/09/2017 14:25:00 53241,57
20/09/2017 16:36:00 53584,92
25/09/2017 15:41:00 54915,16
26/09/2017 15:04:00 55230,23
02/10/2017 13:55:00 56912,77
09/10/2017 14:19:00 58803,12
10/10/2017 13:52:00 59093,61

Tabela 6. Leitura do hidrômetro instalado no setor B
Data

Hora

Leitura

12/09/2017 15:32:00

1817,68

15/09/2017 16:46:00

1850,85

13/09/2017 15:41:00
14/09/2017 15:23:00
18/09/2017 14:12:00
19/09/2017 14:23:00
20/09/2017 16:38:00
21/09/2017 14:30:00

1824,84
1831,31
1867,11
1874,4

1891,71
1899,75
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Data

Hora

25/09/2017 15:43:00

1919,27

09/10/2017 14:16:00

2012,33

26/09/2017 15:25:00
02/10/2017 13:52:00

Tabela 7

10/10/2017 14:22:00
Hora

1966,67
2021,15
Leitura

18/09/2017 14:19:00

4649,82

21/09/2017 14:38:00

4708,79

19/09/2017 14:35:00
20/09/2017 16:27:00
25/09/2017 15:45:00
26/09/2017 15:11:00
02/09/2017 14:07:00

4669,42
4690,52
4791,25
4808,93
4960,72

Leitura do hidrômetro instalado no setor D
Data

Hora

Leitura

18/09/2017

14:30:00

5,638

21/09/2017

14:45:00

5,761

14:14:00

6,103

19/09/2017
20/09/2017
25/09/2017
26/09/2017
02/09/2017
09/10/2017

14:40:00
16:21:00
15:48:00
15:11:00
14:41:00

10//10/2017 14:10:00

Tabela 9

1927,81

Leitura do hidrômetro instalado no setor C
Data

Tabela 8

Leitura

5,67
5,73

5,867
5,931
6,363
6,416

Leitura do hidrômetro instalado no setor E
Data

Hora

Leitura

18/09/2017 14:26:00

9812,43

26/09/2017 15:18:00

9805,92

19/09/2017 14:45:00
25/09/2017 15:55:00
02/09/2017 14:10:00
09/10/2017 14:36:00
10/10/2017 14:06:00

9811,21
9806,72
9761,75
9760,72
9760,66
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É importante ressaltar que as leituras visuais do hidrômetro instalado no

CETRAGUA (setor E) apresentaram valores decrescentes. Esse fato é justificado
por um erro na instalação do hidrômetro. A empresa responsável por executar a
obra instalou o medidor no sentido errado do fluxo. Por isso, o indicador girava em

sentido anti-horário, quando o correto é girar no sentido horário. No dia 16 de

outubro, um servidor técnico da hidráulica do Hospital Universitário fez os ajustes
nessa instalação.
5

DIFICULDADES ENCONTRADAS

Umas das principais dificuldades, encontrada logo no início das atividades,

foi a ausência do cadastro da rede de distribuição de água potável. Dessa forma, a

equipe necessitou de um período maior para identificar o traçado da rede do setor
de estudo junto à servidores técnicos da hidráulica do Hospital Universitário.

Além disso, problemas menores resultantes de falhas nas instalações dos

hidrômetros também resultaram em alguns atrasos, como por exemplo a falta de
vedação nas caixas que abrigam os componentes eletrônicos de transmissão de
dados gerando infiltração de água da chuva; e a instalação em sentido contrário de

um dos hidrômetros, resultando em erros no registro do volume consumo. Vale
ressaltar que essas falhas já foram corrigidas.

É necessário ainda destacar o tempo demandado para a aquisição dos

componentes eletrônicos, que devido à burocracia no processo de importação
levou mais de quatro meses. Além disso após a compra, montagem e testes das

placas, houve um tempo de desenvolvimento e preparo da infraestrutura para
receber os dados e disponibilizá-los, exigindo constantes ajustes no firmware do
microcontrolador até estabilizar a comunicação.

6

PRÓXIMOS PASSOS

A análise dos dados de consumo via telemetria demanda a finalização da

instalação do sistema EPOSMote no hidrômetro mestre da rede cluster 2, bem

como os ajustes no sistema de transmissão do hidrômetro HU 3 para a obtenção de
dados.
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Finalizadas as instalações e operação experimental do sistema, poderá ser o

mesmo utilizado permanentemente para aferir e permitir o balanço do consumo
de água de abastecimento na área de interesse.

A continuidade do projeto prevê também a ampliação da rede de

transmissão de dados, utilizando-se de outros hidrômetros já instalados no

próprio Hospital Universitário. Esses instrumentos foram disponibilizados pela

CASAN ao Hospital Universitário, com a finalidade de controle de consumo, e agora

se encontram acessíveis ao presente projeto. Sua utilização resultará em maior

detalhamento e caracterização de pequenas unidades consumidoras.

Uma vez que tais hidrômetros já dispõem de sensores para aquisição de

dados, a instalação do sistema EPOSMote requer apenas adequações nas redes de

fornecimento de energia.

Por fim, cabe aqui reafirmar que os principais resultados deste trabalho são

a possibilidade de identificar e corrigir problemas relacionados a perdas de água

de consumo, bem como a definição e implantação de medidas visando ao controle

de possíveis desperdícios de água, o que levará ao controle da elevada despesa

financeira da UFSC relativa ao consumo de água no Hospital Universitário e outras

unidades consumidoras próximas, estimulando a ampliação do sistema para todo o
Campus João David Ferreira Lima.
7
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