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A Diferença entre Registradores de Dados de Evento, 
de Estado e de Pulso – Definindo as Aplicações

Registrados de dados são instrumentos que monitoram e 
registram mudanças nas condições em relação ao tempo. 
Podem ser unidades independentes de múltiplos canais. Em 
sua maioria, as unidades independentes são movidas a bateria, 
a fim de permitir registros durante determinado deslocamento 
e por longos períodos de tempo. Os registradores de dados 
vêm equipados com sensores capazes de detectar uma 
variedade de sinais de entrada, incluindo:

	 •	Tensão/corrente	CA/CC 
	 •	Choque 
	 •	Som 
	 •	Frequência 
	 •	Pressão 
	 •	Temperatura 
	 •	Umidade	relativa 
	 •	Carga

Em geral, os modelos modernos interagem com computadores 
para	 baixar	 e	 analisar	 dados.	 Aplicativos	 de	 computador	
facilitam a organização dos dados, além de permitir que 
sejam exportados e impressos.

O monitoramento e a coleta de dados constituem dois itens 
de fundamental importância nas indústrias farmacêuticas e 
de processamento de alimentos. Os registradores de dados 
são usados para verificar níveis de temperatura e umidade 
em locais de armazenamento e durante o transporte. 
Também,	 disponibilizam	 informações	 para	 a	 manutenção	
de instalações prediais no que diz respeito à operação de 
aquecimento, ventilação e ar condicionado, a fim de permitir 
redução do consumo de energia. Os registradores de dados 
podem ser enterrados no solo ou expostos às intempéries 
para monitorar as condições de cultivo na indústria agrícola. 
Alguns	 podem	 ser	 programados	 para	 enviar	 e-mail	 caso	 a	
temperatura exceda determinado limite aceitável em uma 
sala de servidores.

Existem diversos tipos de registradores de dados, cada um 
projetado	para	desempenhar	uma	função	específica.	Entender	
os princípios operacionais dos registradores de dados é de 
vital importância para auxiliar na seleção correta do tipo que 
vai atender às suas necessidades. Por exemplo, registradores 
de	 estado,	 evento	 e	 pulso	 desempenham	 tarefas	 similares,	
porém, diferem no que diz respeito à operação.

REGIsTRADOREs DE DADOs DE EvEnTO

O registro de dados de evento tem como objetivo monitorar 
e registrar a duração de determinada ocorrência. Esses 
dispositivos monitoram e registram, de forma contínua, o 
tempo em que ocorre uma mudança de estado. Por exemplo, 
um registrador de dados que monitora o tempo de abertura 
de uma porta, para registro de tráfego, coleta os pontos 

de	 dados	 mostrados	 na	 Figura	 1.	 Na	 primeira	 mudança	
de	estado,	o	 registro	marca	que	a	porta	se	abriu	às	10h15	
e	 fechou	 às	 10h15min03s.	 Com	 base	 nessa	 informação,	 o	
operador pode determinar que a porta ficou aberta por três 
segundos. De modo similar, na segunda mudança de estado, 
o	 registro	 indica	 que	 a	 porta	 foi	 aberta	 às	 11h22min02s.	
Nesse	caso,	pode-se	determinar	que	a	porta	ficou	aberta	por	
cinco segundos.

Os registradores de dados de estado são utilizados em 
diversas indústrias para coletar dados que vão orientar estudos 
sobre eficiência energética. Em geral, são empregados para 
monitorar	os	ciclos	liga/desliga	de	sistemas	AVAC	e	bombas	
elétricas. Os sistemas de segurança também incorporam 
dispositivos para o registro de estado.

 
O	 registrador	 de	 dados	 compacto	 OM-CP-STATE101A	
detecta	e	 registra	mudanças	de	estado.	Cada	ocorrência	é	
identificada	por	data	e	horário	em	tempo	real.	O	dispositivo	
funciona a bateria e tem memória não volátil e de estado 
sólido que retém as informações mesmo que a unidade seja 
desligada.	Um	software	de	 fácil	manejo	simplifica	a	análise	
dos dados.

REGIsTRADOREs DE DADOs DE EvEnTO

Dispositivos de registro de dados de evento detectam e 
registram	o	 tempo	e	o	horário	em	que	ocorreu	determinado	
evento,	 mas,	 não	 a	 duração	 do	 evento.	 A	 Figura	 2	 mostra	
os dados registrados por um registrador de dados de 

Estado Horário Tipo

1 10:15:00 Aberto

2 10:15:03 Fechado

3 11:22:02 Aberto

4 11:22:07 Fechado

Registrador de Dados OM-CP-STATE101A
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evento,	 referentes	 aos	 horários	 de	 fechamento	 e	 abertura	
de	 uma	 porta.	 Conforme	 pode-se	 observar,	 a	 porta	 abre	
às	 9h15min01s,	 9h32	 e	 10h12min25s.	 Esses	 dispositivos	
são ideias para monitorar o número de vezes que 
determinada porta foi aberta. Podem registrar um ponto 
de dados a cada segundo e não exigem sinal constante. 

Em geral, registrados de dados de evento são usados para 
registrar	o	número	de	horas	em	que	determinado	equipamento	
elétrico permanece em operação. Os fabricantes monitoram 
os	eventos	liga/desliga	de	transportadores	e	de	unidades	de	
refrigeração por meio de dispositivos de registro de dados 
de	evento.	Também,	interagem	com	outros	dispositivos	como	
pluviômetros de báscula.

 
O	 registrador	 de	 dados	 OM-CP-EVENT101A	 detecta	 e	
registra o ponto inicial dos dados de determinada ocorrência. 
O dispositivo funciona com bateria e, por ser pequeno, é 
ideal para monitoramento em campo. Os dados podem ser 
baixados para um computador em formato de tabela ou 
gráfico.	 O	 firmware	 pode	 ser	 atualizado	 gratuitamente	 por	
toda	 a	 vida	 útil	 do	 dispositivo.	 O	 OM-CP-EVENT101A	 vem	
equipado com a função de sobrescrição de dados antigos 
e	modo	de	 inicialização	 retardada	configurável	para	até	18	
meses.

REGIsTRADOREs DE DADOs DE PulsO

Os dispositivos de registro de dados de pulso relatam o 
número de pulsos que ocorrem durante determinado período 
de	 tempo.	 Em	 geral,	 em	 vez	 de	 registrar	 os	 horários	 dos	
pulsos,	 o	 dispositivo	 arranja	 os	 horários	 em	 conjuntos	 de	
dados	 baseados	 no	 horário	 em	 que	 ocorreram.	 A	 Figura	 3	
mostra os dados do tráfego que passa por determinada porta 
e que foram coletados por um registrador de dados de pulso. 
A	porta	foi	aberta	três	vezes	entre	13h25	e	13h26.	Entre	14h30	

e	14h31,	foi	aberta	uma	única	vez	e,	entre	15h10	e	15h11,	foi	
aberta duas vezes. Para serem detectados, os pulsos têm de 
ter	a	duração	de	um	milisegundo,	espaçados	a	cada	10	ms.

 
Em geral, os registradores de dados de pulso são usados para 
aplicações nas quais os pulsos ocorrem a uma velocidade 
muito alta, que impede a detecção por registradores de 
dados	de	estado	ou	de	evento.	Normalmente,	são	utilizados	
para medir os sinais gerados por fluxômetros ou contadores 
de revoluções.

O	 registrador	 de	 dados	 OM-CP-PULSE101A	 detecta	 sinais	
de	 pulso	 e	 de	 fechamento	 de	 contato.	 O	 dispositivo	 pode	
armazenar unidades de medida específicas, bem como 
valores	 de	 escala	 e	 de	 desvio.	 O	 OM-CP-PULSE101A	
identifica	o	horário	de	todos	os	dados	e	tem	a	opção	de	ser	
operado	por	meio	de	senha.	Sua	memória	de	estado	sólido	
garante que os dados serão protegidos mesmo com a bateria 
descarregada.
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Horário Pulsos

1:25 3

2:30 1

3:10 2

Registrador de Dados OM-CP-EVENT101A

Registrador de Dados 
OM-CP-PULSE101A

Estado Horário

1 9:15:01

2 9:32:00

3 10:12:25
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