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RESUMO

A manutenção da operação sustentável de uma edificação só é viável, se acompanhados continuamente uma série 
de  aspectos  ao  longo  de  sua  vida  útil.  Este  acompanhamento  permite  que  se  obtenham  informações  
imprescindíveis à tomada de decisões corretivas e/ou preventivas, por parte dos gestores da edificação. Aspectos 
como qualidade do ambiente interior, consumos de energia, água, gases, dentre outros, requerem monitoramento 
contínuo, de modo a que se estabeleçam estratégias visando a sua otimização. Sabe-se que a tecnologia aplicada  
pelo conjunto instrumentação e software entra como forte aliada nesta tarefa. Mas questões como acesso aos  
dados  restrito  ao  edifício  monitorado,  soluções  proprietárias  e  não customização dos  sistemas,  engessam o 
usuário que se vê limitado a determinados fornecedores para determinadas aplicações, ou seja, fadado à adoção  
de múltiplos sistemas independentes, sem integração. Apresenta-se aqui o resultado de uma pesquisa realizada 
com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e da Escola Politécnica da USP: 
sistema de monitoramento remoto e contínuo, via Internet, de variáveis diversas, que foi concebido com o intuito 
de  permitir  liberdade  ao  usuário,  tanto  no  acesso  remoto  aos  dados,  como  na  adoção  de  protocolos  de  
comunicação  e  fornecedores  diversos,  integrados  em  uma  mesma  solução,  além  de  customização  de  
funcionalidades  e  interface  com sistemas  Building  Management  System.  O  sistema  contempla  quesitos  de 
segurança que conferem maior confiabilidade ao histórico de dados gerado, podendo ser utilizado em auditorias 
ou  processos  de  certificação  a  exemplo  de  AQUA e  LEED,  permitindo  a  pontuação  em  diversos  itens. 
Instalaram-se protótipos em duas salas de aula climatizadas do Edifício de Engenharia Civil da EPUSP, sendo 
monitorados temperatura,  umidade  relativa  do ar  e  CO2,  parâmetros  de conforto térmico  e  qualidade do ar 
interior. Os dados coletados por uma rede de sensores ali instalada são transmitidos via Internet a um servidor  
web remoto, onde são tratados e armazenados. A consulta aos dados por usuários autorizados é feita por um  
website dedicado, apresentando-se dashboards com gráficos, leituras instantâneas das variáveis e tabelas. Trata-
se  de  uma  ferramenta  de  suporte  à  operação  sustentável  da  edificação,  alinhada  aos  conceitos  de  Green 
Economy, preconizados pelo Programa Ambiental da Organização das Nações Unidas. 

Palavras-chave: rede de sensores, monitoramento remoto, internet, sustentabilidade, certificação 
ambiental.
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Contribution to the Building Sustainability, Through a Continuous, Remote 
and Secure Monitoring System of Different Variables

ABSTRACT

In order to keep a sustainable building operation, many of its aspects must be continuously followed up during 
its life cycle. This follow up provides essential information allowing building managers to take well founded 
corrective or  preventive actions.  Aspects related to  building behavior  such as  indoor  environmental  quality,  
energy,  water  and  gases  consumption,  demand  a  continuous  monitoring  to  be  optimized.  A complete  and 
adequate solution of instrumentation and software represents an important resource in this process. Matters such  
as access to the data only locally, proprietary solutions and non-customization of the systems, restrain users to  
limited suppliers and applications. We present the result of a research sponsored by the São Paulo Research 
Foundation and supported by the Civil Construction Engineering Department of the Engineering School of the 
University of São Paulo:  a continuous and remote monitoring system,  Internet-based,  dedicated to different 
variables.  It  was  conceived  with  the  purpose  of  give  freedom to  the  user,  accessing  data  online,  adopting 
different  communication  protocols,  and  different  suppliers  integrated  in  the  same  solution,  besides  system 
customization and interface with Building Management Systems. Security aspects were included in the software, 
which provide more reliability to the data, that can be used in audits or certification processes such as AQUA 
and  LEED.  Prototypes  were  installed  in  two  climatized  classrooms  at  the  Civil  Construction  Engineering 
building at USP, monitoring indoor air temperature, humidity and CO2, parameters related to thermal comfort 
and  indoor  air  quality.  Any  interesting  variables  can  be  monitored,  inclusively  using  sensors  of  different  
manufacturers in the same network. A sensor network installed in those classrooms allowed collecting data,  
transmitted by Internet to a remote web server, where they are hosted. Authorized users can consult data through 
a  dedicated  website,  where  dashboards,  charts  and  tables  are  presented.  This  system  gives  support  to  a  
sustainable building operation, being an important ally to the Green Economy concepts of the United Nations  
Environment Programme. 

Key-words: sensor network, continuous monitoring, internet, sustainability, environmental 
certification.
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1. INTRODUÇÃO

Apresentam-se neste trabalho os resultados de um projeto para o desenvolvimento de um sistema 
de  monitoramento  seguro  remoto  e  contínuo  de  variáveis  relacionadas  ao  desempenho  das 
edificações como, por exemplo, a qualidade de ambientes internos climatizados, consumos de 
água e energia elétrica, além de outras variáveis de interesse aos administradores. 
O projeto encontra-se em aprimoramento com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo, Fapesp, através do programa de apoio à pesquisa para inovação tecnológica 
em pequena e micro empresa denominado  Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas – PIPE. 
A possibilidade  de  coleta  remota,  por  meio  da  Internet,  de  dados  relativos  à  qualidade  do 
ambiente  interno  (conforto  térmico,  lumínico,  sonoro,  qualidade  do  ar  interior),  consumos 
(energia elétrica, água, gases, óleo diesel), a detecção de condições críticas para a operação da 
edificação (por exemplo, em hospitais, nível de reservatórios, teor residual de cloro na água ou 
diferencial  de  pressão  entre  salas  cirúrgicas  e  ambientes  adjacentes),  bem  como  a  outras 
variáveis  de  interesse,  é  uma  interessante  possibilidade  já  praticada  na  forma  de  serviços 
comerciais,  por  meio  de  soluções  proprietárias  e  limitadas  a  determinadas  grandezas,  o  que 
retrata a crescente importância que a questão do desempenho das edificações vem adquirindo, 
justificando-se  a  necessidade  da  manutenção  de  registros  de  variáveis  que  retratem  este 
desempenho, obtidos de forma contínua e segura. 
A  disponibilidade  desta  informação  proporciona  aos  proprietários  e  administradores,  a 
possibilidade de tomada de ações no que diz respeito ao tratamento do ar interior (visando à 
qualidade do ar interior), ao conforto térmico, à eficiência no consumo energético, de água e 
outros insumos, ao bom desempenho de ambientes críticos, etc. Em paralelo, o monitoramento 
contínuo auxilia significativamente na obtenção das certificações ambientais para edificações, 
hoje tão valorizadas.

1.1. Qualidade do ambiente interior

Iniciou-se a pesquisa com o foco na qualidade do ambiente interior. Esta escolha fundamenta-se 
nos problemas de saúde associados à edificação relatados por vários estudos. Conhecidos como 
Síndrome do Edifício Doente e Doenças Relacionadas à Edificação, comprometem sobremaneira 
o bem estar e a produtividade dos usuários de uma edificação, tanto por problemas de saúde 
temporários  como  por  infecções  reais  (CARMO;  PRADO,  1999;  MENDELL et  al.,  2006; 
MITCHELL et al., 2007; REYNOLDS et al., 2001) . 
Somente nos Estados Unidos estima-se que cerca de 10 milhões de trabalhadores são afetados 
por estes problemas resultando em prejuízos da ordem de bilhões de dólares em absenteísmo, 
queda na produtividade, ações trabalhistas e propaganda negativa (REYNOLDS et al., 2001). 
Os pontos mais claros de benefícios econômicos obtidos com o incremento da qualidade do 
ambiente interno são a melhora do desempenho dos ocupantes (tanto em qualidade como em 
velocidade das ações), redução do absenteísmo e redução nos custos com tratamentos de saúde 
(FISK e SEPPANEN, 2007).
Estudos recentes apresentam a associação de sintomas respiratórios com ambientes climatizados, 
sugerindo especial atenção àqueles situados em locais onde o clima é tropical (GRAUDENZ et 
al., 2005). 
Nos  edifícios  climatizados,  observa-se  um  número  elevado  de  pessoas  insatisfeitas  com  a 
qualidade do ambiente interno, mesmo que os parâmetros existentes para temperatura, umidade 
do  ar,  carga  de  poluentes,  dentre  outros,  sejam  respeitados,  o  que  leva  a  crer  que  estas  
recomendações necessitem de revisão. 
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Apresentam-se  nos  itens  a  seguir  considerações  adicionais  sobre  os  efeitos  da  qualidade  do 
ambiente interior nos ocupantes das edificações.

1.1.1. Qualidade do ar interior

Segundo estimativa do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas de 1998, o número de 
mortes  causadas  por  problemas  resultantes  da  baixa  qualidade  do  ar  é  14  vezes  maior  em 
ambientes internos do que externos o que leva a um número superior a dois milhões de mortes a 
cada ano pela toxicidade do ar em ambientes fechados (AGÊNCIA FAPESP., 2009).
Estima-se que o nível de alguns poluentes internos seja 25 a 100 vezes superior ao nível no ar 
externo (YANG et al., 2004) o que mostra a gravidade da situação. 
A correlação entre a produtividade do indivíduo e o conforto ambiental, com ênfase na qualidade 
do ar interior, tem sido tema de estudos sob vários enfoques. Wargocki, Wyon e Fanger (2000)  e  
Djukanovic,  Wargocki  e  Fanger  (2002)  relataram  que  reduzindo-se  em  10%  o  número  de 
indivíduos insatisfeitos com a qualidade do ar interior em escritórios, observa-se um aumento da 
produtividade ao redor de 1,1%. 
Visto que mais de 1/3 do consumo global  de energia  é  gasto na manutenção dos ambientes 
internos, Olesen (2005) e Wyon (2000) fizeram importantes correlações entre a quantidade de 
energia  necessária  às  condições  de  conforto  ambiental  (temperatura,  umidade  relativa  e 
qualidade do ar interior), de forma sustentável, mantendo-se o bom desempenho dos ocupantes 
de escritórios e escolas, ou proporcionando aumento da ordem de 5 a 10% na produtividade. 
Djukanovic, Wargocki e Fanger (2002) avaliando a relação anual custo/benefício da melhora da 
qualidade do ar interior, observaram que os benefícios atingidos junto aos ocupantes podem ser 
10 vezes superiores ao aumento de custo com energia e manutenção predial correspondente.

2. Produtividade

Nos Estados Unidos, estima-se que o incremento anual de produtividade devido à redução de 
infecções respiratórias corresponda a US$ 7–23 bilhões, e devido à redução de Síndrome do 
Edifício  Doente,  US$10–20  bilhões.  Mais  significativo  ainda  é  o  fato  do  aumento  da 
produtividade  no  trabalho  estar  associado  a  um  ganho  de  US$  12–125  bilhões   (FISK; 
ROSENFELD, 1997, 1998).  

2.1.1. Absenteísmo

Diversos estudos ressaltam a importância de fatores subjetivos na percepção do ambiente interno 
pelos ocupantes de edifícios. Nos edifícios ventilados artificialmente ou climatizados, observa-se 
um índice de desconforto maior que nos ventilados naturalmente, inclusive maior absenteísmo, 
ainda  que  comprovado  que  os  parâmetros  básicos  de  qualidade  do  ar  e  conforto  estejam 
tecnicamente aceitáveis (MUHIC et al., 2004). 
Indivíduos com alergia respiratória, são ainda mais sensíveis à percepção das características do 
ambiente interior em locais climatizados (GRAUDENZ et al., 2005), e como cerca de 30% da 
população mundial apresenta tais problemas, pode-se inferir a magnitude das consequências do 
absenteísmo no desempenho das empresas.

2.1.2. Consumo de energia

Desde a crise energética da década de 70, uma das grandes preocupações mundiais passou a ser a 
economia de energia. Nos edifícios climatizados, onde um dos grandes consumidores de energia 
é o sistema de climatização, estudos demonstraram que, a fim de manter-se um ambiente interno 
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saudável e confortável, o correto é adotar-se uma combinação de fatores, dentre eles redução das 
fontes poluentes internas, com taxas de renovação de ar adequadas ao uso da edificação. 
Estes estudos provaram que o benefício anual devido à melhoria da qualidade do ar interior, é 
dez vezes maior que os gastos com energia e manutenção. O tempo de retorno dos custos com o 
sistema de climatização mantido e operado adequadamente, sempre foi menor que quatro meses 
(DJUKANOVIC et al., 2002).

2.1.3. Legislação e normalização

Em relação à  legislação e  normas  vigentes  associadas  à  qualidade  do ar  interior  podem ser 
citadas, no Brasil:
Resolução Nº 09 (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003): recomenda 
o índice máximo de poluentes de contaminação biológica e química, além de parâmetros físicos 
do ar interior. Prevê ainda métodos analíticos e recomendações para controle e correção, caso os 
padrões de ar sejam considerados regulares ou ruins. 
NBR 16401.  Instalações  de  ar  condicionado  -  Sistemas  centrais  e  unitários(ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008): dividida em três partes: 

• Parte  1  -  Projetos  das  Instalações  estabelece  os  parâmetros  básicos  e  os  requisitos 
mínimos de projeto para sistemas de climatização centrais e unitários; 

• Parte 2 - Parâmetros de Conforto Térmico especifica os parâmetros do ambiente interior 
que  proporcionem  conforto  térmico  aos  ocupantes  de  recintos  providos  de  ar-
condicionado; 

• Parte 3 - Qualidade do Ar Interior que fornece parâmetros básicos e requisitos mínimos 
correlatos para os sistemas de climatização, visando à obtenção de qualidade aceitável de 
ar interior para conforto.

Nos Estados Unidos:
ANSI/ASHRAE  62.1.  American  Society  of  Heating,  Refrigerating,  and  Air-Conditioning 
Engineers. Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality: (ANSI/ASHRAE, 2010)seu propósito 
básico é especificar as taxas mínimas de ventilação, a fim de que se obtenha uma qualidade do ar 
interior aceitável para seus ocupantes, minimizando o potencial para efeitos adversos à saúde. 
Dentre outras orientações, fornece parâmetros aos projetistas para o isolamento de áreas livres de 
tabaco,  para  a  correta  análise  da  umidade  relativa  do  ar  interior  em função  do  sistema  de 
climatização  adotado,  adição  de  novos  tipos  de  ambientes  e  as  correspondentes  taxas  de 
ventilação.

2.2. Outras variáveis

Na  sequência  da  pesquisa  reforçaram-se  os  aspectos  de  arquitetura  aberta  do  sistema,  que 
permitem a utilização de sensores para praticamente quaisquer variáveis. Por exemplo, é possível 
a inclusão, em uma mesma rede, de sensores para variáveis tão diversas como temperatura do ar, 
nível de água em reservatórios e consumo de energia elétrica.
Existe um alto grau de desacoplamento entre o sistema de monitoramento (software) e a rede de 
sensores e sua tecnologia (hardware).
Esta característica permite a utilização do sistema para o monitoramento contínuo de diversas 
variáveis adicionais, seja na edificação ou junto a outros domínios como, por exemplo, o do 
agronegócio, onde encontra emprego em casas de vegetação, criadouros de animais, transportes 
de cargas vivas, dentre outros.
Apresentam-se  na  Tabela  1,  alguns  exemplos  de  possibilidade  de  utilização  do  sistema  de 
monitoramento no âmbito da edificação.
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Tabela . Algumas aplicações do sistema de monitoramento em edificações

Aspecto/Ambiente Variáveis monitoráveis
Qualidade do 

ambiente interior

Garagens

Conforto lumínico

Conforto acústico

Ambientes 
Hospitalares

Eficiência da 
edificação

Temperatura
Umidade relativa do ar

Teor de CO2

Velocidade do ar
Teor de COV

Teor de CO

Nível de iluminação

Nível de ruído

Diferencial de pressão com as salas adjacentes
Nível de reservatórios

Pressão de gases
Teor de cloro residual e pH na água

Teor de material particulado

Consumo de energia elétrica
Consumo de água
Consumo de gases

Consumo de óleo diesel

3. METODOLOGIA

O desenvolvimento do sistema partiu da montagem de uma rede de sensores em ambientes de 
teste, e sua conexão à Internet visando:

• Obter e armazenar dados relativos à qualidade do ar interior nos ambientes monitorados.
• Modelar e desenvolver um protótipo de software capaz de realizar o tráfego de dados 

entre  o local  monitorado e  um servidor remoto,  observadas todas  as  necessidades  de 
segurança.

• Disponibilizar sua consulta remota a quem de direito, através de navegadores padrão da 
Internet, observadas todas as necessidades de segurança. 

Com o foco inicial na qualidade do ambiente interior, as variáveis medidas são temperatura e 
umidade relativa do ar, bem como teor de CO2. As medições são realizadas por meio de sensores, 
estrategicamente posicionados em duas salas de aula situadas no prédio da Construção Civil da 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, nomeadas Laboratórios de Ensino de CAD, 
cedidas para a realização dos testes. Dados referentes a estes parâmetros vêm sendo registrados 
continuamente desde setembro de 2009, com intervalos de coleta de 30 segundos.
Observa-se na esquerda e ao centro da Figura  as duas salas de aula monitoradas. À direita da 
mesma figura observa-se o conjunto de sensores utilizados que engloba em um mesmo invólucro 
medidores para temperatura do ar, umidade relativa do ar e teor de CO2.
Na sequência da pesquisa, busca-se explorar os aspectos de arquitetura aberta do sistema com a 
inclusão de sensores para outras variáveis: velocidade do ar, diferencial de pressão em relação ao 
ambiente adjacente e teor de compostos orgânicos voláteis (COV).
Em paralelo, encontra-se em processo de instalação a rede para monitoramento de um segundo 
ambiente por meio de sensores sem fio utilizando a tecnologia ZigBee®. Além deste,  mais dois 
ambientes serão monitorados com a utilização de diferentes tecnologias de rede.
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Figura . Salas monitoradas: Sala 17 e Sala 23; Sensor de temperatura, umidade relativa e teor de CO2

Apresenta-se na figura 2, a arquitetura básica do sistema de monitoramento. Discute-se nos itens 
seguintes a funcionalidade dos diversos módulos.

Figura . Arquitetura simplificada do sistema

3.1. Rede de sensores

O sistema pode operar com redes de sensores de tecnologia sem fio, cabeada ou mista. Para 
redes sem fio, produtos das tecnologias ZigBee®, 802.15.4 ou mesmo WiFi (BARONTI P et al., 
2007) e  outras  podem ser utilizados.  Para redes cabeadas,  produtos das tecnologias Modbus 
(GOGLIANO SOBRINHO et al., 2010), LonWorks (PANG et al., 1999) e outras também podem 
ser utilizados. As redes mistas buscam combinar as melhores características das redes cabeadas e 
sem  fio,  permitindo  a  ligação  de  sensores  analógicos,  de  alta  disponibilidade  no  mercado, 
diretamente a equipamentos de rádio que podem implementar o protocolo sem fio. Esta ampla 
faixa de produtos e tecnologias decorre do alto grau de desacoplamento do sistema em relação à 
rede de sensores.
A cada leitura da rede de sensores, acrescentam-se metadados sobre as medições e efetua-se a 
montagem do pacote de dados e tratamento de segurança. Este tratamento podem ser mais ou 
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menos rigoroso em função do requisito do usuário. No mínimo, nenhum tratamento é aplicado, 
no  máximo,  os  dados  criptografados  do  pacote  passam  por  assinatura  digital  por  meio  de 
certificado digital e a conexão com o servidor deve ser autenticada por certificados digitais nas 
duas extremidades. 
A tecnologia de transmissão utilizada é função dos requisitos de segurança e dos equipamentos 
utilizados na montagem da rede local. Podem ser utilizadas comunicação por soquetes, ftp, sftp, 
WebDAV, REST ou SOAP. 
No  protótipo  instalado  na  USP,  utilizou-se  uma  rede  cabeada  com  protocolo  Modbus, 
comunicação por soquetes e criptografia dos pacotes de dados.

3.2. Middleware de recepção de dados

O sistema dispõe de middleware adequado às tecnologias de transmissão citadas no item anterior. 
Após  o  recebimento  de  cada  pacote  de  dados,  efetua-se  a  verificação de segurança  sobre  a 
integridade do pacote, análise dos metadados e gravação no banco de dados do sistema.

3.3. Portal de consulta de dados

O acesso ao portal de consulta de dados é permitido a usuários autenticados e autorizados. Em 
função do nível de autorização definido, mais ou menos informações podem ser obtidas. No 
processo de customização da interface do sistema definem-se os  tipos  de gráficos,  tabelas  e 
relatórios  a  serem  gerados.  Definem-se  ainda  condições  para  geração  de  alarmes,  seus 
destinatários e forma de entrega (por email e/ou SMS). Os parâmetros que definem a interface de 
cada usuário são também armazenados no banco de dados do sistema.

4. RESULTADOS

O protótipo  do  sistema instalado  na  USP funciona  continuamente  desde  setembro  de  2009. 
Apresentam-se na  Figura  , três exemplos de gráficos que podem ser gerados pelo sistema. No 
gráfico da esquerda, exibe-se a variação da temperatura registrada nos dois sensores da Sala 17 
em 13/06/2011, no intervalo de tempo entre 12:00 e 19:00 horas. Neste mesmo gráfico ilustra-se 
a faixa de conforto definida pela Norma NBR 16401. No gráfico superior à direita, temos o 
percentual de tempo em que a temperatura manteve-se por faixa, na mesma data e horário. No 
gráfico inferior, registra-se o percentual de tempo em que a temperatura manteve-se conforme 
em relação à especificação da Norma NBR 16401.

Figura . Gráficos da variação da temperatura.
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O  sistema  também  pode  apresentar  dashboards contendo  informações  sobre  os  valores 
instantâneos das variáveis monitoradas. Exibem-se na  Figura  , as informações registradas em 
11/10/2009, às 12:02 h.
 

Figura . Valores registrados em 11/10/2009, às 12:02h.

5. DISCUSSÃO

Com  a  implantação  do  protótipo  nas  salas  de  aula  da  USP,  dados  vêm  sendo  registrados 
continuamente desde setembro de 2009 com coletas em intervalos de 30 segundos. A massa de 
dados acumulada é significativa e permite não somente a verificação pontual do desempenho das 
salas em determinados momentos, como a verificação da conformidade em relação às diversas 
normas aplicáveis em períodos maiores de tempo.
Outro aspecto que deve ser considerado como consequência do uso do sistema é o fornecimento 
de subsídios para a obtenção de certificações ambientais para edificações. No Brasil, destacam-
se dois processos de certificação: o AQUA e o LEED®.  Em ambos, a adoção do sistema de 
monitoramento pode permitir a melhor avaliação ou pontuação do empreendimento em tópicos 
como:
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• Qualidade do ambiente interior (qualidade do ar, temperatura do ar, umidade relativa do 
ar, velocidade do ar; intensidade luminosa e acústica)

• Qualidade sanitária da água
• Gestão da energia
• Gestão da água

 O histórico de dados armazenado permite que se tracem estratégias de operação de sistemas 
(climatização, iluminação e outros), visando à qualidade do ambiente interior, concomitante à 
eficiência energética, além de estratégias sustentáveis de consumo e reposição de insumos.

6. CONCLUSÃO

O  sistema  de  monitoramento  aqui  apresentado  se  mostra  uma  importante  ferramenta 
complementar aos sistemas de gerenciamento predial, com características diferenciadas no que 
concerne à segurança na transmissão de dados via Internet e, portanto, sua confiabilidade. Sua 
utilização colabora na obtenção dos certificados ambientais, por vezes dificilmente alcançados 
em edificações existentes dadas as dificuldades de intervenções no ambiente ocupado. Outra 
característica  importante  é  a  arquitetura  aberta  do  sistema que  permite  o  monitoramento  de 
praticamente  quaisquer  variáveis  e  fabricantes,  desde  que  utilizados  sensores  adequados 
interligáveis a uma rede, constituindo-se em uma solução não proprietária tanto em termos de 
hardware como de software.
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