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Monit Campus 2 – Monitorização
e registo dos consumos
do Campus 2 do Instituto
Politécnico de Leiria
RESUMO
Este artigo apresenta um projeto que teve como objetivo apoiar
e melhorar o conhecimento, de uma forma desagregada, dos
consumos de água, gás e energia elétrica dos edifícios do Campus 2 do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria). Consiste num
sistema de monitorização com foco nos consumos de energia
elétrica e ficando preparado para monitorizar os consumos de
água e gás, após a instalação de contadores com emissão de
impulsos.
Inicialmente foi realizado um levantamento das principais
instalações elétricas do Campus 2 de modo a ser possível conceber e instalar o sistema de monitorização. Este sistema permitirá verificar dados relacionados com a energia elétrica, de
duas formas distintas: a primeira através de uma página Web
(SCADA) alojada no Webserver de um controlador, e que tem
como principal função apoiar os técnicos do Gabinete Técnico
do IPLeiria. A segunda forma de visualizar dados é através de
um Website personalizado, sendo este composto por diversos
gráficos associados aos dados de consumos de energia relativos aos edifícios do Campus, tornando a sua interpretação
mais fácil e intuitiva. Este Website pretende ainda sensibilizar
os utentes do Campus para as questões da poupança de energia, assim como facilitar a deteção de anomalias nas instalações elétricas existentes.
O sistema desenvolvido para além da monitorização exaustiva das instalações permite executar uma avaliação rigorosa
sempre que se pretender, conhecendo assim padrões de consumos nos edifícios, permitindo adotar medidas e estratégias para
reduzir os consumos de energia elétrica, e no futuro gás e água.
Palavras-chave – URE (Utilização Racional de Energia), SQL
(Structured Query Language), PHP (Hypertext Preprocessor), JSON
(JavaScript Object Notation), API (Autómato Programável Industrial), PT (Posto de Transformação, SCADA (Supervisory Control And
Data Acquisition).
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1. INTRODUÇÃO
A eletricidade, o gás e a água têm um papel preponderante no
desenvolvimento económico e social do mundo moderno, de
modo a oferecer qualidade de vida aos seus cidadãos. Contudo,
a utilização de gás para aquecimento de água ou da energia
elétrica produzida com recurso aos combustíveis fósseis (carvão, petróleo e o gás natural) tendem a escassear, além disso,
libertam para a atmosfera dióxido de carbono juntamente com
outros gases responsáveis pelo aumento do efeito de estufa. No
caso da água própria para consumo também tende a escassear com o passar do tempo, sendo este um problema mundial.
Neste contexto as autoridades competentes já informaram a
sociedade para a necessidade de tomar medidas para fazer face
a estes fatores.
Na estratégia Europa 2020 [1] a Utilização Racional de Energia (URE) é um dos termos chave a nível energético. Um dos
objetivos principais para 2020 a nível Europeu é relativo às alterações climáticas e sustentabilidade energética.
Na Europeu pretende-se reduzir as emissões de gases com
efeito de estufa em 20% relativamente aos níveis registados em
1990, obter 20% da energia a partir de fontes renováveis e aumentar em 20% a eficiência energética.
Neste campo Portugal comprometeu-se em atingir uma
redução de emissões de CO2 de 1%. Já no campo da eficiência
energética pretende-se uma redução do consumo de energia
de 6x106 toneladas equivalentes de petróleo (tep) [2].
Um dos modos mais correntes para reduzir e otimizar os
consumos energéticos tem origem no conhecimento dos mesmos e da sua desagregação por finalidades. Desta forma o projeto desenvolvido tem como objetivo o desenvolvimento e a
implementação de um sistema de monitorização de consumos
de energia elétrica, de água e gás natural numa instituição de
ensino superior.
Na realização do projeto foram utilizados dois Autómatos
Programáveis Industriais (API) e um sistema de aquisição dos
consumos de energia elétrica. No final do projeto pretendeu-se ter um sistema de monitorização que através de uma
página Web (SCADA) possibilite a visualização de dados dinâmicos relacionados com a energia elétrica dos edifícios, e
que através de um Website interativo permita verificar dados
relacionados com os consumos de energia elétrica dos edifícios, com base em gráficos, tabelas e imagens. Enquanto a
página Web (SCADA) pretende apoiar os técnicos do Campus,
o Website tem um objetivo mais educativo permitindo sensi-

3. SISTEMA IMPLEMENTADO
Para realizar a monitorização dos consumos procedeu-se à programação de dois Autómatos Programáveis Industriais (API),
tendo-se recorrido a soluções da Phoenix Contact®. Para o API
principal (mestre) foi selecionado um ILC 150 ETH [3] e para API
secundário (escravo) um nLC 055 [4], ambos detentores de comunicação Ethernet. No projeto utilizaram-se ainda 12 analisadores de energia elétrica já existentes nas instalações elétricas
do Campus 2. Os analisadores de energia comunicam através do
protocolo de comunicação Modbus/RTU em RS485, e executam
a leitura de diversas grandezas elétricas que estão diretamente relacionadas com os edifícios e equipamentos do Campus.
Na instalação elétrica do Campus existem dois locais onde se
procedeu à aquisição de dados (PT do edifício C – PT1 e PT do

edifício A – PT2) dos analisadores de energia. Dois dos analisadores encontram-se instalados junto do Quadro de Entrada do
PT2 (edifício A), estando os restantes 10 analisadores junto do
Quadro de entrada do PT1 (edifício C). De forma a ser possível
a transferência de dados dos analisadores para o API principal,
é necessário que a comunicação de envio dos analisadores seja
compatível com a receção no API principal. O protocolo de comunicação disponível no API é o Modbus/TCP, enquanto que o
protocolo de comunicação dos analisadores é o Modbus/RTU.
Para garantir que a comunicação entre os analisadores e o API
fosse bem-sucedida utilizaram-se dois conversores Phoenix Contact FL COMSERVER UNI 232/422/485 [5], seguindo o esquema de
ligações da Figura 2.
Os conversores utilizados estão localizados em edifícios distintos, sendo que um dos conversores encontra-se instalado no
PT2 (Figura 3), sendo responsável pela receção dos dados provenientes dos analisadores de energia referentes ao edifício A e
ao edifício D. Este converte os valores e envia-os pela rede do
Campus 2. O outro conversor encontra-se instalado no PT1 (Figura 4), sendo responsável pela aquisição dos dados referentes
aos restantes edifícios e secções.

4. BASE DE DADOS E WEBSITE
Para a conceção da base de dados, construir e visualizar um
website recorreu-se a um software gratuito denominado XAMPP
[6]. Este funciona como um servidor independente, sem necessitar de acesso à Internet. Com este software foi possível criar
uma base de dados e importar os valores selecionados para o
Website conseguindo, desta forma, verificar e editar os resultados sempre que necessário. De forma a ser possível criar o Website foi necessário conceber um servidor Web, tendo-se utilizado
para este efeito a aplicação Apache do XAMPP. O Apache é um
dos servidores Web mais utilizados devido à sua grande versatilidade, simplicidade e segurança. Outro aplicativo instalado
através do XAMPP foi o MySQL que é simplesmente um sistema

Figura 1. Campus 2 do IPLeiria (vista Sudoeste).
(1 – ESS Leiria; 2 – Edifício E; 3 – Cantina 2; 4 – Edifício C1; 5 – Cantina 3; 6 –
Biblioteca; 7, 8 e 9 – Edifício D,B e A).

Figura 3. Simulação em 3D do quadro elétrico 2 instalado no PT2.
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FL COMSERVER UNI 232/422/485.
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2. AVALIAÇÃO DO CASO DE ESTUDO
O Campus 2 do IPLeiria (Figura 1) integra a Escola Superior de
Tecnologia e Gestão (ESTG) sendo esta constituída por cinco
edifícios: Edifício A (9) e D (7) – edifícios pedagógicos, Edifício
B (8) – serviços administrativos e académicos, Edifício C (4) –
Investigação e projetos com o exterior, Edifício E (2) – Edifício
pedagógico do curso de Engenharia Automóvel. Integra ainda
a Escola Superior de Saúde de Leiria (ESSlei) (1), a Biblioteca José
Saramago (6), estruturas exploradas pelos Serviços de Ação
Social, onde funcionam bares/snack-bares, a cantina 2 (3) e 3
(5), um restaurante e uma agência bancária. Como referido, o
Campus é composto por uma grande diversidade de edifícios e
equipamentos que têm custos associados e são direcionados a
entidades diferentes, embora os consumos sejam realizados de
uma forma global. Este projeto permitirá, também, a desagregação dos consumos de energia elétrica, água e gás natural de
modo a repartir esses custos de forma rigorosa.

Figura 2. Esquema de interligação dos analisadores com o conversor
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bilizar a população estudantil para os benefícios da utilização
racional destes recursos.
Com este sistema pretende-se quantificar o uso de energia
de um setor, eliminar ou minimizar as situações de gastos excessivos de energia por avaria, falha ou desconhecimento, analisar
os dados recolhidos e identificar zonas de potenciais poupanças. Permite ainda, através da consulta da base de dados, realizar comparações de consumos entre edifícios com o intuito de
identificar rapidamente as boas práticas que se possam adotar.
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Figura 4. Simulação em 3D do quadro elétrico 1 instalado no PT1.

de criação e gestão de base de dados e utiliza a linguagem de
programação SQL (Structured Query Language), através do painel
de controlo do XAMPP (Figura 5), podem-se ativar ou desativar
as aplicações, verificando o estado de funcionamento. Após a
instalação das aplicações necessárias e a verificação das mesmas seguiu-se a criação da base de dados.
Na configuração da base de dados foi necessário considerar alguns fatores, nomeadamente a atribuição de um IP fixo ao
computador que serve de base de dados, de acordo com a rede
onde se encontra o API principal, responsável pelo envio dos
dados. A configuração da base de dados foi realizada através
do software HeidiSQL (Figura 6). Este software foi projetado para
programadores de Websites que utilizem base de dados MySQL
(Figura 7). Com o HeidiSQL e com o phpMyAdmin (aplicação
do XAMPP) foi possível editar dados, criar tabelas, gerar vistas,
processos e eventos programados, facilitando assim o envio de
dados para o Website. Além disso é permitido ainda exportar estruturas de dados para arquivos SQL.
Para realizar a comunicação entre a base de dados e o
website recorreu-se a dois tipos de linguagem de programação:
a linguagem PHP (Hypertext Preprocessor) e a linguagem JSON
(JavaScript Object Notation). A linguagem PHP possibilita o desenvolvimento das aplicações do lado do servidor e é capaz
de gerar conteúdo dinâmico na World Wide Web (WWW). Esta
linguagem também permite a inserção em documentos HTML,
possibilitando a colocação de dados. A linguagem JSON foi utilizada para estruturar os dados provenientes da base de dados,
correspondendo ao formato requerido pelos gráficos utilizados
no Website. A página inicial do Website tem o aspeto apresentado na Figura 8.
No topo da página inicial está uma barra composta por
menus e submenus selecionáveis, de seguida são apresentadas
fotos de vistas gerais do Campus, que se alteram em função do

Figura 5. Painel de controlo do XAMPP.

Figura 6. Início de sessão HeidiSQL.

Figura 7. Aspeto de uma tabela de dados no HeidiSQL.

tempo. No meio da página existem 4 comandos, compostos
por ícones e um breve texto descritivo da funcionalidade de
cada comando. O primeiro desses comandos reencaminha o
utilizador a uma página onde é apresentado um vídeo com os
edifícios do Campus [7]. O segundo é relativo ao diagrama do
sistema, o utilizador pode verificar o diagrama final do projeto. O
terceiro (está selecionado na Figura 8) é de dados, ao clicar neste comando é apresentado ao utilizador uma página com uma
imagem com todos os edifícios do Campus numa vista superior,
onde o utilizador tem à sua disposição uma série de botões que
poderá clicar posteriormente (Figura 9).
O quarto e último comando expõem indicações dos criadores do projeto e uma descrição dos objetivos do projeto.
Caso o utilizador selecione o edifício A através da página edifícios (Figura 9) é apresentada uma página como na Figura 10.
Seguindo o exemplo da página do edifício A, respeitando a ordem de cima para baixo, inicialmente é apresentada uma imagem correspondente ao edifício A, de modo a enquadrar os
utilizadores que não estejam familiarizados com as instalações
do Campus. O primeiro gráfico apresentado é um diagrama de
cargas, e apresenta os valores da potência ativa instantânea em
intervalos de 15 minutos, durante o dia da consulta. O segundo
gráfico apresenta o consumo da energia elétrica em períodos
de 15 minutos durante o dia da consulta. O terceiro gráfico relaciona os consumos da energia elétrica durante o mês atual (desde o início do mês até ao dia da consulta), por período de tarifa,
onde a área a vermelho, laranja, amarelo e verde correspondem
às horas de ponta, cheias, vazio e supervazio.
Por fim surge um gráfico circular em 3D que indica a percentagem por período horário das tarifas, relacionadas com os
consumos de energia elétrica desde o início do mês até ao momento da visualização. O gráfico está dividido em quatro partes,
onde a área a vermelho, laranja, amarelo e verde corresponde às
horas de ponta, cheias, vazio e supervazio.

Figura 9. Pagina de seleção de edifício/equipamento.
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Quando o utilizador selecionar qualquer edifício ou equipamento presente na página apresentada na Figura 9 é apresentada uma página igual à Figura 10, mas com os dados correspondentes ao setor selecionado pelo utilizador.
Existe outra página importante, e tem a denominação “Tarifa Horária”, quando selecionada, esta apresenta uma página
(Figura 11) com uma Tabela e 4 gráficos circulares em 3D.
A Tabela apresenta os consumos de energia elétrica de forma desagregada dos edifícios, distribuídos pelos 4 períodos da
tarifa. Na Tabela são apresentados esses consumos, identificados pelos nomes dos edifícios ou equipamentos, esses dados
são resultantes da soma dos consumos do mês selecionado
pelo utilizador. Ainda existe a possibilidade de realizar o download da Tabela, gerando um ficheiro em CSV, que pode ser aberto
no programa Excel da Microsoft® Office.
O gráfico apresentado indica os consumos de energia elétrica pelo período horário. No gráfico é revelada a percentagem
do consumo de cada edifício, relativamente ao consumo total
de energia elétrica do Campus.
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Figura 8. Pagina inicial do Website.

5. SUPERVISÃO SCADA
O autómato ILC 150 ETH possui um servidor Web integrado
(webserver) que possibilita a apresentação de páginas Web na
Internet ou na Intranet. As páginas Web que foram desenvolvidas, no servidor interno do API, apresentam os dados provenientes dos analisadores de energia do Campus, possibilitando
a monitorização das principais grandezas elétricas dos edifícios
ou equipamentos.
No SCADA o utilizador tem à sua disposição 8 comandos
que correspondem a 8 páginas diferentes, possibilitando ao
utilizador verificar os dados pretendidos, sabendo que são apresentados com intervalos de atualização de 15 segundos.
Na Figura 12 é apresentada a página inicial, ou seja a página pré-definida quando se inicia o SCADA, na Figura 13 são
demonstrados 5 dos 12 analisadores presentes no SCADA, na Figura 14 é apresentado um esquema global da instalação elétrica do Campus de modo a proporcionar ao utilizador uma rápida
perceção de anomalias existentes nas instalações.
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Tomando como exemplo o gráfico presente na Figura 10, podem-se verificar as percentagens dos consumos nas horas de
cheias por cada edifício, facilitando a comparação de resultados,
proporcionando uma análise mais eficaz. Existem ainda mais
3 gráficos idênticos que seguem os mesmos princípios, diferindo apenas no período referente de cada um, sendo os restantes
gráficos relativos aos dados dos consumos nas horas de ponta,
vazio e supervazio.

Figura 10. Página de dados relativos ao edifício A.

6. CONCLUSÃO
O projeto Monit Campus 2 surgiu com o objetivo de projetar
um sistema de monitorização dos consumos no Campus 2 do
IPLeiria, objetivo que foi alcançado.
Para o desenvolvimento deste projeto foi necessário um
elevado trabalho de investigação em diversas áreas.
Com este sistema de monitorização, o IPLeiria pode sensibilizar os seus estudantes e colaboradores para a Utilização Racional de Energia, além de ser possível desagregar os consumos de
energia dos diversos setores.
O projeto tem um grande potencial de progressão em termos de atualizações no sistema implementado, estando este
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Figura 13. Analisadores de energia do PT1 no SCADA.
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Figura 14. Esquema global da instalação no SCADA.
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preparado para a implementação de contadores de águas e de
gás nos edifícios em falta. A atualização do Website à medida
que as alterações sejam implementadas. Desta forma proporciona uma constante aposta no que diz respeito à URE e ao
cumprimento dos objetivos para o ano de 2020.
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