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Abstract Supervisory systems are 

digital monitoring systems and industrial 

plant operation, which manage process 

variables. The aim of this study is  evaluate 

the possibility of using server computers 

with a low capacity processor and short 

amount of RAM memory  for use of free 

software in the development of supervisory 

systems, evaluating the resources used by 

supervisory systems, using a didactic 

hardware bench that simulates an industrial 

process as a means for applying the study. 

To do that, are evaluated the (%) processor 

time consumption and (%) of amount 

memory usage. The work monitors the 

values of two softwares  in the same 

simulation environment. Based on these 

monitoring are presented evaluations of 

possible computer use with simplier 

hardware settings and use of free software in 

the development of supervisory systems. 

Keywords- Supervisory systems, 

monitoring, hardware. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Sistemas supervisórios são sistemas 

digitais de monitoramento e operação de 

plantas que gerenciam variáveis de 

processos, que são atualizadas 

continuamente e podem ser guardadas em 

banco de dados locais e/ou remotos para fins 

de registro histórico conforme MORAES 

[1]. 

A implementação desses sistemas é 

normalmente realizada em softwares 

proprietários e de código fechado, fazendo 

com que os custos de aquisição sejam 

elevados, uma vez que estes requerem 

licenças tanto para o uso como para o 

desenvolvimento do sistema supervisório. 

Os custos podem ser reduzidos com a 

utilização dos softwares livres, 

principalmente em plantas de pequeno e 

médio porte, como também em plantas 

didáticas.  

Este estudo de caso tem como objetivo 

avaliar o desempenho do uso de 

computadores com configuração de 

hardware com baixo poder de 

processamento e a utilização de software 

livre no desenvolvimento de sistemas 

supervisórios. Para isso serão monitorados o 

tempo de uso da CPU (Central Processing 

Unit) e utilização da memória RAM 

(Random Access Memory) utilizados pelos 

sistemas supervisórios, durante a execução 

das aplicações desenvolvidas para a bancada 

didática que simula um ambiente industrial 

em operação. 

Os resultados são apresentados por 

intermédio de gráficos, permitindo a 

visualização e comparação do consumo de 

recursos de visualização para cada aplicação 

de sistema supervisório monitorada, com a 

finalidade de facilitar a conclusão do 

trabalho. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste estudo foram monitorados o tempo 

de uso da CPU (%) e a utilização da 

Memória Física RAM (%) durante a 

execução de três aplicações de supervisório, 

desenvolvidas com a utilização de dois 

softwares: o ScadaBR (Versão 1.0) e o 



Elipse E3 (Versão 4.6). As aplicações dos 

sistemas de supervisão têm a finalidade de 

monitorar entradas e saídas dos 

controladores da bancada didática Festo 

MPS.  

Foram executadas duas aplicações com o 

software ScadaBR, devido a possibilidade 

de escolha do sistema operacional na 

inicialização do sistema, selecionando 

Windows  XP (Versão 5.1) ou Linux 

(Distribuição Ubuntu 12.04). A outra 

aplicação foi realizada com o Elipse E3, 

executado no Windows XP. 

2.1 Programações dos controladores da 

bancada didática 

 A bancada didática utilizada como 

ambiente de simulação da planta industrial é 

uma estrutura composta por cinco (05) 

estações de trabalho, podendo ser 

organizada em diferentes arquiteturas, 

variando a ordem das estações. A arquitetura 

utilizada durante a realização do trabalho 

simula uma fábrica de peças (camisas de 

cilindro), sendo a ordem das estações nesse 

processo a seguinte: manipulação, teste, 

processamento, manipulação e classificação.  

As estações de trabalho receberam a 

programação funcional nos controladores 

individuais (CLPs Siemens modelo da linha 

S7 1200) para executar sua respectiva etapa 

do processo simulado, além de atender dois 

requisitos de projeto. O primeiro requisito 

foi a concentração dos dados utilizados nas 

aplicações dos supervisórios em único CLP 

denominado CLP1. O segundo requisito foi 

a utilização do mesmo protocolo de 

comunicação para a transferência de dados 

entre as aplicações de supervisório e o 

CLP1.  

A topologia de rede utilizada no projeto 

pode ser visualizada através da Fig.1, que 

demonstra a ligação dos cinco CLPs e o 

computador servidor em um switch 

(barramento), por intermédio de cabos de 

par trançado com conectores RJ45, fazendo 

o acesso por Modbus ao CLP1.  

 

Figura 1- Topologia Rede 

2.2 Desenvolvimentos dos sistemas 

supervisórios 

As aplicações dos sistemas supervisórios, 

criadas para realização dos monitoramentos 

de recursos de CPU e de memória RAM, 

seguiram as etapas de desenvolvimento 

citadas a seguir: criar aplicação, configurar 

comunicação, configurar tags e configurar 

telas, consideradas ações básicas para o 

desenvolvimento de um sistema 

supervisório.  

2.3. Descrição do ambiente de testes  

Durante o estudo, foi possível prover um 

ambiente de simulação com a integração das 

aplicações desenvolvidas para 

monitoramento das variáveis dos processos 

com a bancada didática, utilizando o 

protocolo de comunicação Modbus, através 

da camada física Ethernet. 

O processador utilizado no servidor de 

execução dos sistemas supervisórios foi um 

Intel® Celeron® D315 (256K Cache, 2.26 

GHz) lançado em 2004. 

Se comparado com o processador Intel® 

Celeron® G1820 (2M Cache, 2.70 GHz), da 

mesma família, lançado em 2014, 

observamos que o mesmo possui apenas 

52.2% do poder de processamento do 

mesmo. 

Esta relação da capacidade de 

processamento do processador utilizado tem 

como referência o software PCMARK2002, 

utilizando o critério de medição de 

desempenho de CPU com o cálculo de 



números inteiros e de ponto flutuante com 

seis (6) algoritmos diferentes. 

Desta forma, podemos considerar que o 

processador utilizado no ambiente de 

simulação é de baixo poder de 

processamento, em relação aos 

processadores mais atuais da mesma família 

Intel® Celeron®. 

O computador utilizado no 

monitoramento possui dois sistemas 

operacionais instalados em modo dual boot 

(Microsoft Windows XP e Linux Ubuntu), 

possibilitando uma comparação entre o 

ScadaBR operando em sistemas 

operacionais distintos com exatamente o 

mesmo hardware. 

As ferramentas adotadas para o 

monitoramento do tempo de uso de CPU 

(%) e memória RAM (%) foram nativas dos 

sistemas operacionais utilizados, para evitar 

distorções nos resultados, uma vez que 

outros softwares de medição também 

consumiriam recursos de processamento e 

de memória RAM, interferindo nos valores 

obtidos na medição.  

 

3. RESULTADOS  

 

Os resultados obtidos apresentaram a 

média aritmética dos valores medidos 

durante o processamento de seis peças em 

cada aplicação analisada, devido às 

variações observadas durante a realização 

das medidas dos dados.  

Os resultados apresentados nas Fig. 2 e 3, 

foram calculados pela média dos valores 

lidos pelas ferramentas de monitoramento, 

considerando o consumo de recursos dos 

processos de execução de cada sistema 

supervisório mais (+) os processos nativos 

do sistema operacional. 

A Fig.2 apresenta os valores monitorados 

da utilização do tempo de uso da CPU (%) 

para as três aplicações (ScadaBR_Linux, 

ScadaBR_Windows, Elipse E3). Na 

aplicação desenvolvida com o ScadaBR, no 

sistema operacional Windows, foram 

apresentados os valores de tempo de  uso da 

CPU(%) para os três  browsers utilizados no 

acesso da aplicação. 

 

 

Figura 2- Gráfico Tempo de Uso da 

CPU(%) 

A Figura 3 apresenta os valores 

monitorados da utilização da memória RAM 

(%) para as três aplicações 

(ScadaBR_Linux, ScadaBR_Windows, 

Elipse E3). Na aplicação desenvolvida com 

o ScadaBR no sistema operacional 

Windows, são apresentados os valores de 

utilização de memória RAM  para os três 

browser utilizado no acesso da aplicação.  

 

Figura 3-Gráfico da Utilização de memória 

Conforme a Fig.3, o valor máximo 

apresentou um consumo de 

aproximadamente 90% da memória física 

RAM total disponível durante a execução do 

sistema de supervisão.  

Ainda com base nos valores 

apresentados, contatou-se que o hardware 

utilizado comportou a execução do sistema 

de supervisão, tendo utilizado menos de 

35% do tempo de uso da CPU e menos de 

90% da capacidade de memória disponível.  



4. CONCLUSÃO  

Durante esse estudo não foi possível 

realizar uma comparação direta de consumo 

de recursos por valores absolutos entre os 

dois softwares monitorados, pois os mesmos 

são de plataformas diferentes (Desktop e 

Web). 

Entretanto, foi possível analisar qual dos 

conjuntos (software mais (+) sistema 

operacional) apresentou o maior e menor 

tempo de uso de CPU (%) e de utilização de 

memória RAM (%).  

 O sistema desenvolvido com o Software 

Elipse E3, operando no sistema Windows 

XP, apresentou o menor tempo de uso de 

CPU (%) e de utilização de memória RAM 

em relação aos demais. 

 A utilização de um browser específico 

para o acesso ao supervisório desenvolvido 

com o software ScadaBR, interferiu 

diretamente nos valores de tempo de uso de 

CPU (%) e na utilização de Memória Física 

RAM (%),conforme os valores apresentados 

nas Fig. 2 e 3.  

Em relação ao item de utilização de 

Memória Física (%), a aplicação acessada 

com o browser Internet Explorer teve o 

menor consumo de recursos em relação aos 

demais. Quanto ao item de consumo de 

tempo da CPU (%), o menor valor 

identificado foi com a utilização do browser 

Google Chrome para acesso ao sistema. 

A avaliação da utilização de um 

computador com processador Intel Celeron 

315 com 2,26 GHz e 1024 MB de memória 

RAM e software livre foi positiva nas 

condições de simulação desse estudo de caso 

para a implementação de sistemas de 

supervisão. 

Referente à utilização do software livre, 

seu desempenho ocorreu sem efetuar 

travamentos e/ou perda de dados. Vale 

lembrar que a quantidade de variáveis 

adicionadas na funcionalidade Watch List do 

mesmo pode degradar seu desempenho e 

demandar a utilização de um hardware com 

maior poder de processamento e até mesmo 

mais memória RAM, perante uma maior 

quantidade de dados a ser transmitidos e 

atualizados. 

A utilização do ScadaBR se mostrou 

interessante em plantas de pequeno e médio 

porte, devido ao valor da implementação 

desse sistema, mesmo com maior consumo 

de recursos de hardware. Porém, nas 

aplicações com maiores quantidades de 

dados, a utilização do Elipse E3 é 

recomendada pela menor taxa de utilização 

dos recursos. 

Para trabalhos futuros, sugere-se a 

implementação de sistemas supervisórios 

mais complexos (talvez até utilizando 

bancos de dados) para a verificação das 

limitações do computador utilizado nesse 

trabalho. Outra sugestão é a utilização de 

ferramentas profissionais de análise de 

hardware, para realizar avaliações mais 

precisas e com um número maior de 

variáveis analisadas.  
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