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RESUMO --- Transdutores de pressão são aparelhos de instrumentação industrial cada vez mais 

utilizados em sistemas de abastecimento de água. Comumente, este tipo de transdutor é alimentado 

pela rede de energia elétrica e este aparelho é responsável por gerar uma saída de corrente elétrica 

analógica proporcional a pressão aplicada. Entretanto, existem casos em que não é possível ou 

desejável que esse tipo de aparelho seja ligado diretamente a rede elétrica. Este trabalho propõe um 

estudo da viabilidade da utilização de transdutores de pressão utilizando baterias comuns como 

fontes de energia, carregadas através da energia solar e da influência da carga na medição das 

leituras de pressão devido a variação da tensão elétrica. Foram utilizados dois transdutores de 

pressão, ligados a um reservatório com a pressão constante, durante períodos de 24 horas. Um dos 

transdutores funcionou propositalmente abaixo da tensão mínima especificada para verificação da 

histerese e de atrasos nas medições. As informações monitoradas foram enviadas a um computador 

remoto através da rede GPRS. Os resultados obtidos no primeiro transdutor demonstraram a 

necessidade da correção da tensão antes do seu uso. Possíveis soluções para esse problema são 

sugeridas. O segundo transdutor apresentou os melhores resultados e demonstrou a viabilidade 

deste tipo de protótipo. 

ABSTRACT --- Pressure transducers are equipment of industrial instrumentation increasingly used 

in water distribution systems. Usually, this type of transducer is supplied by the electrical power 

network and this equipment is responsible for output an analog amperage proportional to the 

applied pressure. However, there are cases where is neither possible nor desirable which this type of 

equipment to be connected directly in the energy network. This paper proposes a study of viability 

of utilization of pressure transducers using common batteries as energy source, charged by sun-

power and a study of influence of charge in measurements of pressure caused by electrical voltage 

variation. Two pressure transducers were utilized, connected in a reservoir with constant pressure, 

during 24-hour periods. One of transducers purposely works below the specified voltage to 

verification of hysteresis and delays in the measurements. The monitored data were sent to a remote 

computer by GPRS network. The results obtained in the first transducer demonstrated the need for 

correction of voltage prior to use. Possible solutions to this problem are proposed. The second 

transducer showed the best results and demonstrated the feasibility of such a prototype. 

Palavras-chave: transdutores de pressão, energia solar, abastecimento de água. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma importante atividade na operação de sistemas de abastecimento de água é a 

determinação da pressão. Altos valores de pressão podem ocasionar em rompimentos nas 

tubulações (MISIUNAS et al., 2005). Estudos também demonstram uma relação direta entre o valor 

da pressão e a quantidade de água perdida em vazamentos (CLAYTON e VAN ZYL, 2007), assim 

como técnicas para redução da pressão para controle de perdas (ARAUJO et al., 2006). Por outro 

lado, baixos valores para as pressões podem comprometer o fornecimento de água. A ABNT NBR-

12218/94 estabelece que a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras não deve exceder 

500 KPa (50 mca) e, a pressão dinâmica mínima  deve estar acima de 100KPa (10 mca). 

A pressão pode ser medida por leituristas, durante horários estratégicos, através de 

manômetros portáteis de forma a atender a norma. Entretanto, com o advento da instrumentação e 

controle industrial, criou-se novas possibilidades para o aproveitamento de informações da pressão 

adquiridas através de transdutores piezoresistivos de forma automática. Aliado a tecnologias de 

telemetria via rádio ou celular, é possível utilizar os dados de pressão também para determinar, em 

tempo real, níveis de reservatórios e detectar anomalias, tais como rompimentos de tubulações. 

Apesar das vantagens dos modernos transdutores de pressão em relação aos manômetros 

analógicos, existe a limitação da energia elétrica no primeiro tipo. Em casos em que não existe 

cooperação entre companhias de saneamento e de energia, a companhia de saneamento fica restrita 

apenas aos locais onde existem instalações elétricas apropriadas. Uma forma de contornar o 

problema é através do uso dos transdutores ligados a baterias. Entretanto, o consumo elétrico gerado 

pela transmissão dos dados exigiria trocas de baterias regularmente em pequenos intervalos. A 

solução para este problema é a alimentação da bateria através do uso de uma placa solar. Porém isso 

pode ocasionar outro problema. A maioria dos transdutores de pressão industriais ainda funcionam 

com o princípio do efeito piezoresistivo, que altera a resistividade causada por compressão 

mecânica (KERR e MILNES, 1963). Como a resposta é uma corrente elétrica de saída, esta pode 

sofrer interferências por variações de tensão causadas pela bateria. Este trabalho visa realizar um 

estudo sobre a influência da variação da tensão de baterias nas leituras de pressão, ocasionadas pela 

carga de placas solares e verificar a viabilidade do uso das baterias. 

 

SISTEMAS SCADA 

 

Sistemas para Aquisição de Dados e Controle Supervisório (SCADA) são sistemas de 

automação industrial compostos por hardware e software que possuem a finalidade de facilitar o 

monitoramento e controle de processos industriais distribuídos em grandes espaços. São 
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computadores, controladores programáveis, medidores, atuadores, redes e interfaces de 

gerenciamento de processos industriais que permitem análise dos dados através da aquisição de 

dados (GOEL e MISHRA, 2008).  Estes tipos de sistemas, muito utilizados em diversos ramos da 

indústria, veem se popularizando em empresas de saneamento por se mostrarem ferramentas 

eficientes para o desempenho de suas atividades de gerenciamento.  

Estudos recentes mostram a preocupação com o modo de transmissão de dados. Envio de 

dados através de ondas de rádio ainda é uma solução relativamente custosa. Goel e Mishra (2008) 

propõem a criação de um sistema SCADA utilizando a infra-estrutura de redes de telefonia móvel, 

em particular, da rede GPRS (General Packet Radio Service) para o envio de dados. Mahmud et al. 

(2002) propõem o uso do termo E-SCADA (Electronic-SCADA) para os atuais sistemas SCADA 

que utilizam a estrutura da Internet como meio de comunicação. Este modo de operação permite 

que o controle operacional, como ligamento de bombas, abertura de registros, seja feito de qualquer 

parte do globo e não apenas de uma central de controle com uma antena próxima. A integração dos 

sistemas SCADA com tecnologia de Sistemas de Informações Geográficas (GIS) apresenta uma 

série de informações relevantes para companhias de saneamento, planejamento urbano e para o 

desenvolvimento de pesquisas. Martínez et al. (2007) realizaram a otimização do modelo do 

controle de bombas e válvulas na cidade de Valência - Espanha, levando em consideração o custo 

de bombeamento. O resultado foi uma economia de 17,6% ao ano no modelo proposto. O modelo 

foi alimentado com dados adquiridos de um GIS pelo período de um ano. Shamir e Salomons 

(2008) realizaram estudo semelhante em Haifa – Israel e obtiveram economias de 8 e 10%, 

calculados, respectivamente, nos meses de verão e inverno. Bartolin e Martínez (2003) discutem a 

importância da correta calibração dos modelos e demonstram uma extensão para o software 

ArcView, que obtem dados derivados de um GIS e atualizam modelos no software EPANET.  

 

CALIBRAÇÃO DOS TRANSDUTORES 

 

Para a realização do experimento foram utilizados dois transdutores de pressão. O resumo das 

características de cada transdutor está descrito na Tabela 1. O transdutor 1 é similar ao transdutor 2, 

exceto pela faixa de operação e pela tensão de entrada. Nos protótipos desenvolvidos, a bateria 

possuía tensão de 12V. A alimentação recomendada pelo fabricante do transdutor 1 inicia-se a partir 

dos 15V. Mesmo assim, este transdutor foi utilizado intencionalmente para avaliar o tempo de 

atraso para a medição das pressões. 
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Tabela 1- Especificações dos transdutores 

Transdutores Transdutor 1 Transdutor 2 

Faixa de operação -10,20 à 254,93 mca 0 à 61,18 mca 

Sinal de saída 4-20mA 4-20mA 

Tipo de corrente Contínua Contínua 

Alimentação 15 à 30 V 10 à 36 V 

 

A calibração dos transdutores foi realizada utilizando-se um calibrador digital  de pressão 

(Figura 1) com o objetivo de se encontrar os coeficientes da equação característica de cada 

transdutor (Equação 1) descrita por Kobata e Olson (2005): 

 

                                                                                                                                  (1) 

 

onde f é o fator escalar, P0 é a pressão esperada quando  e  é a pressão correspondente ao 

valor de  medido. Neste trabalho, foi adotado a unidade de mca (metros de coluna d’água) para a 

pressão, pois é a unidade utilizada de fato pela comunidade acadêmica brasileira da área e pelas 

companhias de saneamento.  A corrente é medida em mA. 

 

Figura 1 – Calibrador Digital 

 

             Utilizando o calibrador, aplicou-se pressões que variam de 0 à 20 mca. Para cada pressão 

aplicada obteve-se um valor de corrente correspondente. As curvas de calibração obtidas estão 

ilustradas nas Figuras 2 e 3. Através da regressão linear, encontra-se a equação da reta que melhor 

se ajusta aos pontos. Esta equação é utilizada posteriormente em um software para conversão dos 

valores de corrente para pressão. A relação entre pressão e corrente apresentou um comportamento 
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linear no intervalo de pressão especificado para os dois transdutores. Os coeficientes de correlação 

de Pearson (R) encontrados foram de 0.9999 e 1 respectivamente. Não houve histerese significativa 

entre as curvas estáticas em nenhum dos casos.  

            

 

Figura 2- Calibração do transdutor 1 

 

 

Figura 3- Calibração do transdutor 2 

 

OBTENÇÃO DOS DADOS 

 

Após realizado o processo de calibração dos transdutores, foram montados as remotas para a 

aquisição dos dados de pressão em tempo real (Figura 4). Utilizou-se uma placa solar de 12 V e 

30W, ligada a um controlador de carga. O controlador de carga é responsável por recarregar uma 

bateria de 12V e 12 AH e por impedir que os equipamentos utilizem a carga da bateria além do 

recomendado. A bateria alimenta um  transdutor de pressão, um registrador eletrônico de dados 

(data logger), cujo consumo é de 3,6 V e um modem GPRS que necessita de uma carga variando de  

9 a 15 V e corrente mínima de 0,8A. 
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Figura 4- Esquema do protótipo 

 

As leituras de pressão obtidas com os transdutores são armazenadas no data logger. Os 

valores são coletados e registrados a cada 30s. Estes dados armazenados no data logger são 

transmitidos ao modem, que por sua vez, envia os dados para um servidor dedicado através do sinal 

GPRS.  

Os experimentos foram realizados no laboratório de hidráulica da UFMS. Dois tipos de testes 

foram realizados para cada remota. O primeiro, submetendo os trandutores a uma pressão zero, e o 

segundo, submetendo os transdutores a uma pressão constante de aproximadamente 10 mca. A 

remota foi ligada a uma torneira que está acoplada na saída do reservatótio. A torneira foi mantida 

fechada para o ensaio com pressão zero e aberta para o ensaio sob pressão. Antes do início do 

experimento, certificou-se que não haveria consumo ou circulação de água no reservatório utilizado 

no experimento. A placa solar foi fixada sobre o reservatório em ambos os testes, garantindo a carga 

da bateria durante o dia. Cada coleta de dados teve a duração de 24 horas, iniciando-se a partir das 

15h. A Figura 5-a ilustra o esquema de instalação da remota. A Figura 5-b mostra a remota 

desenvolvida.   

 

 

 (a) (b) 

Figura 5- Esquema de instalação da remota 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados obtidos pelas medições dos dois transdutores estão descritas na Tabela 2. Foi 

calculado o valor médio da pressão para cada uma das 24h de medição.  

 

Tabela 2 – Pressões obtidas pelos protótipos (mca) 

Hora 
Transdutor 1 Transdutor 2 

Medição a 0 mca Medição a 10,05 mca Medição a 0 mca Medição a 10,05 mca 

15:00 3,2017 10,9017 0,2775 10,0617 

16:00 2,6692 10,7808 0,2633 10,0525 

17:00 0,9058 10,5192 0,1958 10,0542 

18:00 -0,3333 10,3617 0,1617 10,0658 

19:00 -1,1075 10,3167 0,1450 10,0492 

20:00 -1,7617 10,2550 0,1208 10,0467 

21:00 -2,2733 10,2525 0,1192 10,0408 

22:00 -2,5967 10,1258 0,1233 10,0275 

23:00 -2,8508 10,0033 0,1258 10,0183 

0:00 -2,9475 9,9358 0,1225 10,0300 

1:00 -3,1958 9,7800 0,1217 10,0350 

2:00 -3,4925 9,7383 0,1208 10,0233 

3:00 -3,3925 9,7067 0,1433 10,0250 

4:00 -3,4192 9,6625 0,1350 10,0225 

5:00 -3,3567 9,6000 0,1508 10,0108 

6:00 -3,2200 9,6500 0,1808 9,9850 

7:00 -2,2592 9,6508 0,1810 9,9950 

8:00 -1,1317 9,6792 0,1820 9,8900 

9:00 -0,0950 9,8533 0,1900 9,9850 

10:00 0,7608 10,0642 0,2399 10,0567 

11:00 1,4858 10,2933 0,2400 10,0308 

12:00 2,2242 10,5317 0,2500 10,0192 

13:00 2,9083 10,9008 0,2600 10,0050 

14:00 3,1109 11,1875 0,2800 10,0526 

15:00 3,2045 11,2883 0,2801 10,0617 

 

Conforme esperado, observou-se uma maior variação nos valores registrados pelo primeiro 

transdutor (Figura 6). Nota-se que o erro é maior para pequenos valores de pressão. As leituras de 

pressão mantiveram-se relativamente estáveis para a pressão de 10 mca. O cálculo da medida de 

dispersão em torno dos valores esperados foram de 2.5912 para a pressão zero e 0.5382 para a 

pressão 10. Este transdutor possui um alto fundo de escala (25 bar). Observa-se que existe um 

decaimento dos valores medidos após as 17 horas, ocasionada pela diminuição da luz solar e um 

acréscimo contínuo ao amanhecer. Para o correto funcionamento deste transdutor é necessário que 

haja o acréscimo da tensão em no mínimo 3V. O acréscimo pode ser feito através da utilização de 

baterias mais potentes, o que ocasionaria o comprometimento da portabilidade do equipamento, 

pois seriam necessários uma bateria de maior dimensão e uma placa solar compatível. Outra 

possível solução seria a utilização de um conversor de tensão, garantindo a tensão necessária. 
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Figura 6 – Pressões observadas pelo transdutor 1 

 

O segundo transdutor também comportou-se como esperado (Figura 7). Não houve variações 

bruscas nos valores obtidos ao longo do dia. O cálculo das medidas de dispersão resultaram em 

0.1973 para a pressão zero e 0.05 para a pressão 10. Entretanto, também foi observado que as 

variações mais evidentes ocorreram devido a incidência da luz solar e consequentemente devido a 

carga e descarga da bateria. A maior diferença encontrada foi de 17 cmH20 tanto para pressão zero, 

quanto para a pressão de 10 mca. A queda ocorre entre as 17h e a alta a partir das 9h.  

 

Figura 7 – Pressões observadas pelo transdutor 2 
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CONCLUSÕES 

 

Duas remotas foram desenvolvidas para avaliação da influência da carga solar em 

transdutores de pressão. A concepção das remotas era idêntica nos componentes utilizados e 

consistia em um transdutor de pressão, ligado a um data logger e um modem GPRS, alimentados 

por uma bateria carregada por energia solar. A única diferença é que o limite inferior de tensão 

recomendado do primeiro transdutor estava um pouco acima da carga fornecida pela bateria. As 

remotas foram ligadas a uma pressão constante e transmitiam os dados de pressão coletados em 

tempo real via modem. Os testes consistiam em verificar se a variação da tensão nos transdutores 

influenciava no comportamento das medições nos dois protótipos.  O tempo de resposta dos dois 

transdutores ocorreu em tempo hábil e não houve histerese significativa durante a calibração. A 

primeira remota apresentou maior variação nas medições em relação ao valor real. A segunda 

remota comportou-se de forma constante com uma menor variação nas leituras. Conclui-se que o 

carregamento da bateria influencia pouco nas medições ao longo do dia, desde que os transdutores 

funcionem na faixa de operação em que foram fabricadas. A maior diferença encontrada foi de 17 

cmH20 (0,17mca). A remota criada mostrou-se autosuficiente energeticamente e apresentou um erro 

tolerável para a função a qual foi designada. 
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