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Abstract.  This work presents a feasibility study of free technologies, applied
for  systems  SCADA,  through  examples  of  the  use  of  these  concepts  in
university  projects  in  different  areas.  Taking  in  consideration  the  relation
cost/benefit of the available hardware and software in the brazilian market for
this kind of activity, was elaborated a dynamic and low cost toolkit. Its main
components  are  a  layer  of  management  based  on  NAGIOS  software,  an
embedded hardware with wireless communication and a converter A/D D/A.
The considered system unites flexibility and low cost,being able to be adapted
from some small commercial applications to big companies.

Resumo.  Este  trabalho  apresenta  um  estudo  sobre  a  viabilidade  de
tecnologias  livres,  aplicadas em sistemas SCADA, através  de exemplos  da
utilização desses conceitos em projetos de pesquisa universitária em diversas
áreas. Levando em consideração a relação custo/benefício dos dispositivos de
hardware  e  software  disponíveis  no  mercado  brasileiro  para  esse  tipo  de
atividade, foi  elaborada uma "caixa de ferramentas"  de baixo custo e alta
operacionalidade.  Seus  principais  componentes  são  uma  camada  de
gerenciamento  baseada  no  software  NAGIOS,  hardware  embutido  com
comunicação  sem fios  e  um conversor  A/D D/A.  O sistema  proposto  alia
flexibilidade  e  baixo  custo  podendo  ser  adaptado  a  várias  aplicações
comerciais em pequenas e grandes empresas.

1. Introdução

O estágio  tecnológico  atual  oferece  uma  grande  variedade  de  hardware  e  software
aplicados às mais diversas atividades. Essa imensa oferta tecnológica mostra-se como
conseqüência direta de uma característica presente na nossa sociedade a pouco mais de
30 anos conhecida como "Lei de Moore".  O fundador  de uma das mais respeitadas
empresas fabricantes de processadores constatou que a cada 2 anos a capacidade de
processamento dos computadores dobra enquanto os custos permanecem constantes, ou
seja, ao final deste período, pode-se comprar um chip com o dobro da capacidade de
processamento  pelo  mesmo  preço  pago.  Como  conseqüência  dessa  disponibilidade



computacional surgiu a necessidade de se transmitir instruções para que esse recurso
funcione  corretamente,  criando  assim,  hábitos  em  torno  da  cultura  de  uso  e
desenvolvimento de software.

O conceito de uso e desenvolvimento de software tem potencial para influenciar
atmosferas  financeiras  e  sociais,  pois  modifica  a  usabilidade  de  uma  das  mais
importantes ferramentas do homem moderno: o computador. A noção de software de
muitas  pessoas  começa  a  amadurecer  e  após  passar  por  uma  ditadura  de  uso  de
softwares desenvolvidos por grandes empresas no estilo catedral, vem nos últimos anos
experimentando as vantagens do desenvolvimento colaborativo, através do movimento
de software livre. [Raymond 1999]

Contrariando  o  fato  dos  processadores  serem  fortemente  associados  aos
computadores  pessoais  (PCs),  atualmente,  apenas  1/7  dos  processadores  em uso  no
mundo são destinados a essa finalidade. Essa fração tende a se tornar cada vez mais
desproporcional  uma  vez  que  até  os  aparelhos  domésticos  têm  ganhado  alguma
inteligência com circuitos microprocessados de aplicação específica.  Esses aparelhos
são conhecidos como sistemas embarcados (Embedded Systems).  São freqüentemente
sistemas  reativos  de  tempo  real  que  continuamente  interagem  com  o  mundo  real
produzindo  reações  a  estímulos  num  tempo  limitado  e  dentro  das  situações
programadas. Infelizmente a produção de software para esse tipo de dispositivo não é
tão  flexível  como  nos  desktops,  limitando  a  maior  parte  dos  usuários  apenas  às
funcionalidades padrões de fábrica.

Apesar  da  falta  de  documentação  estruturada  para  desenvolvimento  e
modificação  de  software  embarcado,  existem  diversos  documentos  na  internet
mostrando  como  customizar  uma  grande  variedade  desses  produtos.  Essas  técnicas
representam uma  evolução  no  sentido  de  suprirem demandas  não  previstas,  apenas
modificando seu software, disponibilizando o hardware de maneira personalizada e mais
racional possível.  Saber utilizar esses recursos computacionais de forma diferente da
qual foram projetados pode ser útil em diversas atividades do nosso cotidiano.

Outra conseqüência desse fenômeno contemporâneo é o surgimento de novas
linhas  de  pesquisas  derivadas  da  convergência  desses  avanços  tecnológicos.  Um
exemplo desse fato são as Redes de Sensores Sem Fios (RSSF). Esse tipo de rede é
formada por pequenos dispositivos autônomos chamados nós sensores e atuadores. Os
nós podem ser lançados sobre áreas remotas (reservas ambientais,  oceanos,  vulcões,
rios, florestas, etc.) e, sem intervenção de técnicos ou operadores, formam uma rede sem
fio ad hoc que coleta dados sobre os fenômenos de interesse, realiza processamento
local  e dissemina as informações para um comutador  de  dados em um esquema de
comunicação multi-saltos. [Ruiz 2003]

Podemos  dizer  que  atualmente  as  RSSF  é  o  que  há  de  mais  moderno  nas
atividades de monitoramento e gerenciamento em sistemas de diversas naturezas. Esses
Sistemas  de  Supervisão  e  Aquisição  de  Dados,  ou  abreviadamente  SCADA
(Supervisory Control and Data Acquisition) são a resposta para diversos problemas. O
potencial de observação e controle do mundo real permite que as RSSFs se apresentem
como uma solução para diversas aplicações: monitoração ambiental, gerenciamento e
infra-estrutura, biotecnologia, monitoração e controle industrial, segurança pública e de
ambientes em geral, áreas de desastre e risco para vidas humanas, transporte, medicina e
controle militar.



Sistemas  SCADA  baseados  em  RSSF  geralmente  utilizam  um  hardware
extremamente especializado com restrições severas de energia, com custo relativamente
alto  e  software  complexo.  Essas  características  inviabilizam  a  utilização  dessa
tecnologia para aplicações mais simples e com menos recursos (tanto financeiros como
técnicos). Porém, podemos utilizar algumas técnicas largamente difundidas pela internet
e  adaptá-las  para  um  sistema  SCADA  e  aplicá-los  em  problemas  onde  as  RSSF
convencionais não são viáveis.

2. Objetivo

O objetivo desse trabalho é desenvolver, utilizar e aperfeiçoar uma solução flexível, de
baixo custo e de alta capacidade operacional, afim de automatizar/gerenciar diversos
tipos  de  sistemas  existentes  em laboratórios  de  pesquisa  de  uma Universidade.  Os
trabalhos aqui citados estão em fase de desenvolvimento, financiados (ou em fase de
avaliação),  por  entidades  de  amparo  a  pesquisa.  Uma  vez  constatada  a  viabilidade
desses projetos é possível agregar valor financeiro, na forma de consultoria, aos serviços
associados  a  esse  tipo  de  atividade  mantendo-se  o  caráter  livre  dos  softwares
envolvidos.

3. Estrutura do projeto

A estrutura utilizada no projeto é composta de um servidor para manipulação dos dados
e vários nós sensores/atuadores. A principal característica é a adaptação de componentes
de  hardware  e  software  de  fácil  acesso  para  atender  aos  objetivos  propostos.  A
utilização de hardware embarcado de baixo custo aliado a tecnologia sem fios fornece a
flexibilidade necessária para atender a demanda de diversas aplicações.

O uso e desenvolvimento dos softwares envolvidos tem prioridade em adotar
licenças  livres.  Os softwares residentes  no servidor  tem que manipular  os  dados do
sistema de forma eficiente e  seus  padrões  devem ser portáveis  para vários  tipos  de
hardware e outros sistemas.

Os componentes de hardware do projeto podem ser classificados em dois grupos:
Os dispositivos que vão a campo conectar-se fisicamente ao processo a ser gerenciado
que compõem uma estrutura chamada nó. E a unidade localizada em uma infraestrutura
segura que analisa e manipula os dados.

O nó ainda pode ser subdividido em:

• Placa Principal, parte da estrutura onde se localiza o processador, memória, interface
de rede sem fio e camada física de comunicação (serial, I2C, paralela, usb, ...) com a
parte de intrumentação.

• Placa Conversora, dispositivo microprocessado composto de conversores A/D D/A,
onde são ligados os sensores e atuadores (motores, válvulas, relés, ...) responsáveis
pela interação física do sistema.

Uma representação lógica desse sistema físico modelado pelo nó é processada
por um servidor que recebe os dados através da rede sem fios. A configuração desse
servidor de dados é similar a de muitos computadores dedicados que realizam serviços
como hospedagem de páginas ou suporte a banco de dados.



4. Metodologia

Para o gerenciamento da placa principal do nó, utiliza-se um roteador sem fio, que opera
nos  padrões  IEEE802.11,  reprogramado  com  um  kernel  Linux.  Alguns  desses
equipamentos  são  subvalorizados  pois  contam  com  um  hardware  sofisticado
(processador robusto, quantidade de memória satisfatória e dispositivos de comunicação
externa) para exercer funções simples (somente prover a rede cabeada através de ondas
de rádio). Na internet existem várias técnicas de hardware hacks afim de agregar outras
funções  a  esses  dispositivos.  Após  estudar  algumas  soluções  nesse  sentido,  foi
customizado um kernel do sistema operacional Linux para processadores MIPS com
alguns  drivers  e  programas  já  existentes  para  essa  arquitetura,  configurados  para
funcionar da forma desejada. A base de programas utilizados nesse dispositivo são o
suporte a SNMP e um script para a inserção de comandos na placa conversora via porta
serial.

O ponto de acesso permite um desenvolvimento rápido, com baixo custo, baixo
consumo  de  energia  e  desempenho  satisfatório,  porém,  esse  dispositivo  pode  ser
substituído  por  qualquer  computador  com uma interface  de  rede  e  de  comunicação
digital  com  o  conversor.  Isto  pode  ser  interessante  para  soluções  em  situações
inusitadas,  como por  exemplo,  utilizar  um desktop com uma placa de comunicação
wimax num lugar remoto onde uma rede wifi não teria alcance.

Como  placa  conversora,  foi  desenvolvido  um  circuito  baseado  em
microcontroladores  PIC16F877.  Os  microcontroladores  da  família  PIC  são  uma
ferramenta de baixo custo,  bom desempenho e são largamente difundidos no Brasil.
Esse  circuito  tem  características  bem  mais  simples  do  que  a  maioria  dos  projetos
desenvolvidos  com  esse  tipo  de  microcontrolador  pois  sua  função  é  única  e
simplesmente interpretar os comandos repassados pela placa principal concentrando a
inteligência  do  sistema  no  software  principal  de  gerenciamento.  O  firmware  do
microcontrolador recebe os comandos da placa principal e retorna o valor de algum
sensor ou a confirmação de ações físicas no sistema, além de contar com um sistema de
tolerância a falhas quando o nó perde comunicação com o servidor de dados.

Para organizar a rede de nós é utilizado um protocolo de gerência típica de redes
de computadores chamado SNMP (do inglês  Simple Network Management Protocol -
Protocolo de Gerência Simples de Rede). Com esse protocolo é possível interagir de
forma  prática  e  dinâmica  as  informações  dos  nós  (subagent)  com  o  servidor  de
gerenciamento (masteragent).

A ferramenta NAGIOS é utilizada principalmente no gerenciamento de redes de
computadores e serviços na camada de aplicação. Esse programa é bem versátil e com
uma  boa  configuração  e  desenvolvimento  de  alguns  plugins  foi  possível  utilizar  o
NAGIOS para, através do servidor SNMP, controlar os sensores e atuadores dentro dos
parâmetros  definidos  pelos  algoritmos  desenvolvidos  por  especialistas  no  processo
aplicado. Além desse controle automático dos processos, o sistema também notifica os
administradores sobre qualquer anomalia no sistema através de email e mensagens de
texto em celulares. O SNMP também dá suporte para outro software de análise de redes,
chamado Cacti,  gerar relatórios,  gráficos e armazenar as informações num banco de
dados MySQL.



A figura abaixo ilustra a representação da estrutura descrita acima:

Figura 1. Anatomia do UAI!

5. Aplicações e Conclusões

A  primeira  aplicação  do  UAI!  foi  financiada  pela  FAPEMIG  num  projeto  da
Universidade  Federal  de  Viçosa  que  visa  desenvolver  um  fermentador  eletrônico
utilizado  por  pesquisadores  para  estudar  o  processo  de  produção  de  cachaça.  Esse
aparelho  irá  substituir  o  atual  fermentador  existente  na  instituição  e  propiciará  aos
estudantes  de  tecnologia  de  alimentos  uma  ferramenta  com recursos  avançados,  de
funcionamento  remoto utilizando  softwares  livres  e  componentes  de  baixo  custo.  O
sucesso com o fermentador despertou o interesse de pesquisadores em diversos outros
ramos  de  atuação  do  meio  acadêmico,  pois  com pequenas  modificações  é  possível
adaptar o sistema para gerenciar diversas situações distintas. 

No Laboratório de Incêndios Florestais da UFV estão sendo desenvolvidos nós
sensores que serão espalhados em locais estratégicos. Os nós disseminarão informações
a respeito do clima, que serão processadas pelo UAI!, afim de determinar o potencial de
incêndio  de determinadas  áreas.  Com esse sistema será  possível  prever  e  coordenar
atividades que evitem incêndios naturais em determinadas regiões.

O UAI! Também tem sido usado para mapear e gerenciar o consumo de energia
de  equipamentos  elétricos,  afim  de  fazer  análises  e  planejamentos  nas  redes  de
distribuição  de  energia  elétrica.  Com  os  dados  sobre  o  consumo  de  determinados
aparelhos ou pontos de distribuição será possível traçar um perfil da rede de energia
estudada e  aplicar  algoritmos  que  gerem previsões,  dados  estatísticos,  consultas  em
tempo  real,  além  de  permitir  que  os  responsáveis  recebam  notificações  sobre
anormalidades na rede.

Através da realização de testes com protótipos, ficou comprovada a eficiência
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dessa técnica na utilização de telemetria  e manipulação robótica. A possibilidade de
manipulação robótica com o UAI! está sendo discutida em um projeto que utilizará um
balão para fotografar regiões específicas no sentido de se estudar a vegetação do local. 

As  possibilidades  são  inúmeras  e  os  idealizadores  dos  projetos  estudam  a
viabilidade de  de se oferecer serviços de consultoria baseados nessa tecnologia com o
objetivo de expandir o uso da universidade para a sociedade. Vendendo a assessoria em
torno  da  metodologia  e  não  os  softwares  utilizados,  reproduzimos  a  estratégia  de
diversas empresas do mundo OpenSource que conseguem agregar valor a seus serviços
mantendo o caráter livre de seu desenvolvimento.

Apesar do UAI! não utilizar conceitos tão específicos como são visto nos mais
modernos estudos  nessa  área,  ele tem se mostrado como ótima alternativa as  RSSF
convencionais  por  disponibilizar  os  benefícios  dessa  tecnologia  com um custo  bem
menor e uma maior facilidade no desenvolvimento e implementação.
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