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RESUMO 

 

A medição de energia elétrica é um mecanismo muito importante no processo de 
distribuição de energia, a modernização das redes de distribuição e dos medidores é 
uma boa forma de tornar mais eficiente a gestão do consumo das unidades e do fluxo 
da energia pela distribuidora. Com a problemática do combate às perdas não-técnicas 
e acesso do consumidor a informações em tempo real, o presente trabalho realiza o 
estudo do cenário brasileiro e das normas que regem essa temática para propor um 
protótipo de medidor para consumidores do Grupo B. Utilizando a plataforma Arduino, 
sensores e módulos, o mesmo recolhe os dados, processa, armazena, envia para um 
visor LCD e para o servidor. Tais informações recolhidas podem ser acessadas pelo 
usuário de forma local ou remota por meio de um aplicativo para smartphones, 
permitindo o monitoramento em tempo real dos níveis de tensão, de corrente, da 
demanda por potência ativa e o valor em reais do que foi consumido até aquele 
momento. Após a construção do protótipo e desenvolvimento da programação, foram 
realizados testes da exatidão das medições e do sistema de comunicação sem fio 
proposto. O protótipo conseguiu para tanto, atender os objetivos, utilizando uma 
plataforma difundida no meio acadêmico, que apesar de possuir limitações atendeu 
requisitos exigidos nas normas e utilizou um sistema de comunicação sem fio em 
expansão no país, a internet via WiFi.  

 

Palavras-chave: Medidor inteligente, Comunicação, Consumo de energia 



ABSTRACT 

 

Measuring electricity is a very important mechanism in the energy distribution process, 
modernizing distribution networks and meters is a good way to make the management 
of unit consumption and energy flow more efficient by the distributor. With the problem 
of combating non-technical losses and consumer access to real-time information, the 
present work studies the Brazilian scenario and the norms that govern this theme to 
develop a prototype meter for consumers in Group B. Using the Arduino platform, 
sensors and modules, it collects the data, processes, stores, sends to an LCD display 
and to the server. Such information can be accessed by the user locally or remotely 
through a smartphone application, allowing real-time monitoring of the voltage, current, 
active power demand and real value levels of what has been consumed until that 
moment. After the construction of the prototype and development of the programming, 
tests of the accuracy of measurements and the proposed wireless communication 
system were carried out. The prototype was able to meet the objectives, using a 
platform spread in the academic environment, which despite having limitations met the 
requirements required in the standards and used an expanding wireless 
communication system in the country, the internet via WiFi. 

 

Keywords: Smart meter. Communication. Energy consumption. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito de redes inteligentes surgiu com a expansão tecnológica e com a 

preocupação do uso eficiente dos recursos energéticos, aplicando assim novas 

tecnologias para melhorar o sistema elétrico e a sua interação com diferentes fontes 

alternativas. 

Novas diretrizes governamentais que buscam o desenvolvimento de melhorias 

no setor elétrico vêm sendo elaboradas e apresentadas nos últimos anos. A 

distribuidoras de energia são responsáveis pelo fornecimento e instalação dos 

equipamentos de medição, ressalvados casos específicos previstos nas normas 

(ANEEL, 2015). Com isso universidades e instituições de pesquisa vêm sendo 

convidadas a firmar parcerias com empresas interessadas, para realização de 

projetos que aprimorem a eficiência energética. A evolução dos medidores contribuirá 

para uma maior precisão no conhecimento das características por região e elaborar 

perfis de consumo, oportunizando assim uma melhor gestão da energia. 

O Brasil possui uma grande parcela da sua matriz energética proveniente da 

fonte hidráulica, que apesar do baixo custo, sofre grande influência com as mudanças 

climáticas. Desde o ano de 2014 o país está passando por um período de ausência 

de chuva, sendo registrado na região centro Sudeste/Centro-Oeste desde a primeira 

medição no ano de 1932 a terceira menor vazão no primeiro semestre do no ano de 

2015 (MONTEIRO, 2015). Trazendo essa informação para região Nordeste, 

especificamente para a bacia do São Francisco, a Agência Nacional de águas (ANA) 

que divulga diariamente a situação dos reservatórios de todo o país, no dia 19 de 

setembro de 2017 informou um valor percentual de 16,39% no volume útil 

armazenado e desde 2013 esse valor não ultrapassa 45%. (ANA, 2017) 

 Porém conforme acontece essa baixa na fonte hidráulica, o consumo se 

mantém o mesmo, tornando necessário a utilização de diferentes fontes para a não 

ocorrência de um blackout, recorrendo assim às termoelétricas que apresentam alto 

custo para o governo e o consumidor. Uma novidade recente tem sido a expansão da 

geração eólica e com uma parcela menor de contribuição fonte nuclear, solar e outras. 

O Brasil tem a vantagem de possuir diversidade nas formas de geração de 

energia, a medição inteligente irá tornar ainda mais eficiente o consumo diante das 
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dificuldades citadas nas principais fontes, que por serem renováveis sofrem mudanças 

que não podem ser controladas. 

1.1 Motivação 

Na distribuição de energia existem dois tipos de perdas, as técnicas e não 

técnicas (ou comerciais). As perdas relativas aos materiais usados, ao transporte da 

energia, à resistência dos condutores são as perdas técnicas, que já são esperadas 

pois são naturais do circuito.  A outra categoria é a da energia não contabilizada ou 

não faturada em decorrência de furtos ou fraudes de energia, destacado assim como 

um dos grandes problemas no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de 

Distribuidora de Energia Elétrica - ABRADEE (2016) em relação a energia injetada no 

sistema global, no ano de 2016 houve 13,9% de perdas, sendo desse total 7,79% 

perdas técnicas em alta, média e baixa tensão e 6,08% perdas não técnicas em média 

e baixa tensão. 

Do ponto de vista econômico a perda não técnica é um grande problema para 

população brasileira, pois as contas de energia não pagas por fraude ou furto de 

energia são rateadas aumentando assim o valor a ser pago por todos os 

consumidores, ou seja, além de pagar pelo nosso consumo de energia ainda somos 

responsabilizados e punidos, pelas perdas causadas por terceiros. 

Os medidores eletromecânicos e eletrônicos tradicionais que apenas 

monitoram o consumo, por estarem isolados oportunizam a realização de 

adulterações, diferente dos inteligentes que irão alertar a distribuidora sobre 

anormalidades. Nesse sentido, é importante a utilização de medidores de energia 

inteligentes que possibilitem a comunicação entre as distribuidoras e os clientes, 

podendo atuar no combate das perdas comerciais. De maneira que, quando  se atua 

no combate dessas perdas melhora-se a rentabilidade do serviço e garante assim uma 

maior segurança no fornecimento de energia.  

 

1.2 Objetivos 

1.2.1  Geral  

Desenvolver um protótipo de medidor inteligente para consumidores do Grupo 

B, de acordo com as especificações requeridas para o cenário brasileiro no sistema 

de monitoramento e faturamento da energia elétrica.  
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1.2.2 Específicos  

- Pesquisar as normas e a legislação brasileira que regem a medição de energia 

elétrica e identificar as exigências feitas; 

- Analisar o cenário brasileiro para implantação dos medidores inteligentes; 

- Desenvolver um protótipo de medidor de energia inteligente; 

- Propor um sistema de comunicação sem fio para o protótipo proposto. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

A estrutura do presente trabalho é composta por cinco capítulos: No Capítulo 1 

é apresentada uma contextualização acerca dos assuntos que são abordados nesse 

trabalho. 

No Capítulo 2, a fundamentação teórica utilizada no embasamento do trabalho 

é apresentada, por meio de um histórico da medição de energia, também foi 

explanado sobre os tipos de medidores mais comuns e o medidor inteligente. Para um 

melhor entendimento da medição inteligente foi definido o conceito de redes 

inteligentes. Descreveu-se o cenário brasileiro e os sistemas de comunicação 

possíveis e por último foram pontuadas as normas vigentes no país sobre o assunto. 

No Capítulo 3, a metodologia e os materiais utilizados na realização do trabalho 

são descritos, apresentando a plataforma utilizada para construção do protótipo, os 

sensores que foram utilizados e a metodologia aplicada na realização dos testes 

conforme exigências das normas brasileiras.  

No capítulo 4, são expostos e analisados os resultados obtidos ao longo da 

montagem e testes do protótipo desenvolvido. 

No capítulo 5 são apresentadas as considerações finais bem como propostas 

para sugestões de trabalhos futuros.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Trajetória da medição de energia 

O medidor de energia elétrica é utilizado para proporcionar as organizações 

responsáveis pelo fornecimento de energia aos consumidores uma forma de realizar 

o faturamento desse bem de forma pertinente. Porém a história dos medidores de 

energia se cruza com a história da energia desde a sua descoberta até os dias atuais, 

conforme a energia sofre avanços na forma como é gerada, aplicada ou transportada, 

novas demandas são solicitadas para controle do fluxo de energia. 

A produção de energia elétrica em grandes quantidades só se tornou possível 

graças a invenção do dínamo por Werner Von Siemens que segundo Leiste (2015) 

iniciou sua pesquisa buscando uma maior velocidade de rotação para a geração de 

campos magnéticos mais fortes, ocasionando no sucesso do desenvolvimento das 

maquinas eletromagnéticas. A Double-T foi a primeira máquina desenvolvida por 

Werner para utilização no seu telégrafo. 

Segundo Damasceno, Campos, et al. (2016)  Samuel Gardiner patenteou o 

primeiro medidor, um medidor de lâmpada-hora em corrente contínua em 1872. Como 

a carga era quase que constante, esse medidor monitorava o tempo que a lâmpada 

permanecia acesa, quando a lâmpada desligava um relógio conectado ao medidor 

parava de marcar o tempo. Na década de 70 do século XIX também foi iniciada a 

comercialização da iluminação, dando estímulo suficiente para produção de geradores 

mais eficientes. 

Após a invenção da lâmpada incandescente por Thomas Edison, tornou-se 

inviável a utilização do medidor de lâmpada hora. Ele então adotou um sistema de 

cobrança fixo por número de lâmpadas na unidade consumidora, porém não foi 

vantajoso economicamente. Foi então que o medidor ampère-hora químico foi 

desenvolvido, no qual duas placas de zinco eram mergulhadas em uma solução 

condutora em série com a carga. Mensalmente as placas eram pesadas e a diferença 

no peso representava o consumo, sendo um medidor ineficiente e com muitos erros 

possíveis. (BALAN, 2010) 

O grande avanço na medição de energia aconteceu no ano de 1888 em um dos 

laboratórios da Westinghouse, quando Oliver B. Shallenberger e um assistente que 
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trabalhavam no desenvolvimento de uma lâmpada a arco, notaram que uma mola ao 

cair perto de uma lâmpada começou a girar, ao tentar descobrir o que causou esse 

efeito, Shallenberger desenvolveu o medidor ampere-hora, que veio a se tornar o mais 

vendido pelos 10 anos seguintes e posteriormente o medidor watt-hora. (ETHW, 2017) 

 

2.2 Tipos de medidores atuais 

Diante do breve histórico apresentado no item anterior sobre os medidores de 

energia e da evolução ocorrida, agora serão descritos os medidores que são aplicados 

atualmente no Brasil. Basicamente são utilizados medidores eletromecânicos e 

eletrônicos. 

2.2.1 Medidor do tipo indução 

Os medidores eletromecânicos realizam a medição de energia utilizando como 

princípio de funcionamento a indução eletromagnética. Na sua estrutura física o 

equipamento é composto de duas bobinas, uma de corrente que conduz a corrente 

da linha e uma de potencial que mede a tensão da energia que passa pela mesma. 

Os enrolamentos citados são dispostos de tal maneira sob uma estrutura metálica que 

originam dois circuitos eletromagnéticos. Um disco de alumínio é colocado de tal 

forma que o campo magnético gerado pela bobina de corrente atue sob ele 

ocasionando a sua rotação graças ao disco estar fixado em uma rosca sem fim. 

(NICOLAU, SOUZA e FROTA, 2015). 

 A Figura 1 mostra a composição do medidor eletromecânico de indução, nota-

se que os números 1 e 2 da figura representam os pontos de conexão da bobina de 

corrente e os números 3 e 4 os pontos de conexão da bobina de potencial.  Onde a 

bobina de corrente deve ser ligada em série com a fase e a bobina de potencial deve 

ser ligada em paralelo com a fase e o neutro, ou fase e fase, a depender do padrão 

fornecimento monofásico ou bifásico. 
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Figura 1 - Composição de um medidor de energia eletromecânico 

 

Fonte: Adaptado de (PEREIRA, 2016) 

A medição da energia é realizada pela contagem do número de rotações que o 

disco de alumínio realiza em um determinado período de tempo. Esse tipo de medidor 

é largamente utilizado pelo seu baixo custo e grande disponibilidade no mercado, 

correspondendo ainda a tecnologia de medição dominante no mercado brasileiro. A 

última consulta pública realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

sobre o parque de medidores nacional ocorreu no ano de 2009, os dados do 

quantitativo de medidores está descrito na Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1 - Parque de medidores nacional consulta pública da ANEEL 

Região Geográfica 
Tipo de medidor 

Eletromecânico Eletrônico 
Norte 79,09% 20,91% 
Nordeste 88,27% 11,73% 
Centro-Oeste 96,11% 3,89% 
Sudeste 94,60% 5,40% 
Sul 97,38% 2,62% 
Brasil 92,61% 7,39% 

Fonte: Adaptado de (ANEEL, 2009) 
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2.2.2 Medidor eletrônico 

A evolução dos medidores de energia hoje se dá por meio dos medidores 

eletrônicos, que eliminam os componentes mecânicos existentes no modelo anterior 

já citado e tem em sua composição transdutores de corrente e tensão. O sinal de 

entrada vem dos transdutores, para o processamento e fornecimento das informações 

necessárias. Nesse caso a potência é determinada utilizando um bloco multiplicador 

e a energia consumida por meio de um bloco integrador e então o valor encontrado 

vai para o registrador (VAZ, 2012). A Figura 2 ilustra o fluxograma com o 

funcionamento desse tipo de medidor. 

 Em relação ao modelo anterior cujo funcionamento utiliza a indução, esse tipo 

de equipamento possui duas vantagens principais que justificam o seu uso: a exatidão 

das medições e o seu custo, ao não exigirem ajustes como os eletromecânicos ao 

longo do tempo diminuem as despesas com manutenção (KUP, 2015). A Figura 3 

ilustra um modelo de medidor de energia eletrônico. 

Figura 3 - Medidor eletrônico de energia 

 

Fonte: (KRON, 2017) 

Tensão

Corrente

Transdutor 
de Tensão

Bloco 
Multiplicador

Potência

Transdutor 
de 

Corrente

Bloco 
Integrador Energia Registrador

Figura 2 - Fluxograma do funcionamento para um medidor eletrônico 
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2.2.3 Medidor inteligente 

O medidor inteligente é uma evolução dos medidores eletrônicos, seu grande 

diferencial está na capacidade de comunicação, tornando o equipamento 

anteriormente isolado em um componente ativo no sistema elétrico. 

Esses medidores funcionam como sensores fornecendo dados para os centros 

de controle das empresas responsáveis pelo sistema de distribuição de energia, para 

uma melhor gestão, controle de perdas, controle de cargas, suspensão, religação de 

forma remota e faturamento de unidades consumidoras. 

Fisicamente os medidores inteligentes não possuem grandes mudanças em 

relação aos medidores eletrônicos, como pode ser visto na Figura 4. O diferencial está 

na capacidade de realização de múltiplas tarefas, envio e recebimento de informações 

ou comandos.  

Figura 4 - Medidor inteligente monofásico 

 

Fonte: (WEG, 2017) 

 

2.3 REDES INTELIGENTES 

Para se falar em medidores inteligentes é preciso antes entender o contexto no 

qual serão aplicados. Não se trata somente do monitoramento do consumidor final e 

sim da integração de todo o sistema elétrico envolvido na geração, transmissão, 

distribuição e consumo. 
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Em todo o mundo é iminente o surgimento de uma nova revolução tecnológica 

no setor elétrico nos mesmos padrões da sofrida pelo setor de telecomunicações. O 

grande progresso na informática e telecomunicação, viabiliza a integração de 

sensores nas redes elétricas, medidores inteligentes, acompanhamento em tempo 

real do fluxo de energia, identificação de defeitos e autoconfiguração. A passagem do 

modelo de distribuição convencional para o modelo de redes elétricas inteligentes 

(Smart Grid), é inevitável e altamente desejável. (SCHETTINO, 2014) 

A International Energy Agency (IEA), define as redes inteligentes da seguinte 

forma: 

Uma rede inteligente utiliza tecnologia avançada para monitorar e 

gerenciar o transporte de eletricidade a partir de todas as fontes de geração 

para atender as demandas de energia elétrica dos usuários finais. Estando 

apta a coordenar as necessidades e a capacidade de todos os geradores, os 

operadores, os usuários finais e o mercado de eletricidade de forma a otimizar 

a utilização e operação de ativos. Para com isso minimizar os custos e os 

impactos ambientais, sem perder a confiabilidade e a estabilidade do sistema. 

(IEA, 2011, p. 6)1 

São inúmeros os componentes das redes inteligentes, a Figura 5 ilustra alguns 

desses principais componentes, tais como: fontes de geração de energia tradicionais, 

fontes renováveis, transmissão, distribuição, consumidores, comunicação interligada 

entre todos os envolvidos para processamento de informações e tomada de decisões. 

Figura 5 - Principais componentes envolvidos no conceito de redes inteligentes, conectados 
não só eletricamente, mas por sistemas de comunicação. 

 

Fonte: Adaptado de (L. ENERGY BRASIL, 2016) 

                                            
1 Tradução nossa 
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Em funcionamento a rede elétrica inteligente efetuará um autodiagnóstico 

contínuo com o intuito de analisar, detectar, localizar e responder em tempo real, às 

necessidades das condições operativas, restabelecendo os componentes da rede ou 

áreas afetadas por alguma ocorrência, com o mínimo de interferência humana. Além 

de tornar possível conhecer a cada instante qual o consumo de energia de 

determinados grupos, para o envio da fonte de geração mais barata que esteja 

próxima à carga. (SCHETTINO, 2014)   

 

2.4 Comunicação 

A comunicação é uma das funcionalidades mais relevantes atribuídas aos 

equipamentos de medição de energia elétrica para sua aplicação nas redes 

inteligentes. Porém para existir essa comunicação é necessário que todos os 

equipamentos interligados com a rede de distribuição falem a “mesma língua”. Os 

elementos que compõem um sistema de comunicação segundo Alencar (2010) são: 

- Mensagem: a informação a ser transmitida; 

- Transmissor: é o dispositivo que envia a mensagem de dados; 

- Receptor: é o dispositivo que recebe a mensagem; 

- Meio: é o caminho físico por onde viaja a mensagem; 

- Protocolo: é o conjunto de regras que governa a comunicação de dados. 

Representa um acordo entre os dispositivos que se comunicam. 

Inúmeras são às tecnologias disponíveis para realização de comunicação, 

porém nem todas se adequam às necessidades de cada processo. Análises devem 

ser feitas para caracterização das exigências do sistema ao qual se deseja agregar 

comunicação, para a partir daí definir qual atenderá satisfatoriamente. 

A escolha de qual tecnologia deve ser aplicada em medidores inteligentes, deve 

ponderar alguns requisitos técnicos, como infraestrutura existente, impacto 

econômico, funcionalidade e impacto sobre os equipamentos. Dentre as tecnologias 

disponíveis as que tem se destacado mais para esse propósito tem sido a Rádio 

Frequência (RF) e a Power Line Comunication (PLC). (KUP, 2015) 
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Como o medidor inteligente ficará em uma área restrita localizada no interior 

das instalações dos clientes, a comunicação terá lugar em circunstâncias fora da linha 

de visão. Diante dessa conjuntura a curto prazo duas opções de tecnologia de RF se 

tornaram alternativas apropriadas, o ZigBee e o Wi-Fi, são boas opções para a 

cobertura dessa rede comunicação pela sua banda de frequência baixa. (BERGER, 

2015) 

2.4.1 Rádio Frequência (RF)  

Os meios de comunicação sem fio têm ganhado destaque, pela necessidade 

de equipamentos com cada vez menos conexões, onde novas soluções vêm sendo 

desenvolvidas, ou readequadas. Um exemplo é a RF que emprega sinais 

eletromagnéticos que se propagam através do espaço para realizar o envio e 

recebimento de informações.  

As ondas de rádio são formadas pela interação de um campo 

magnético e um campo elétrico, originando uma onda eletromagnética 

irradiada por uma antena. Essa onda é gerada por uma corrente de 

radiofrequência proveniente de um transmissor, em uma frequência de 

operação do sistema de comunicação. (CARVALHO, 2011, p. 88) 

A opção pela utilização de bandas de frequência mais baixas acontece, pela 

regra geral, pois quanto menor a frequência melhor a penetração de obstáculos. Ou 

seja, como os medidores estarão fora da linha de visão, tecnologias com essas 

características se adequarão melhor. (BERGER, 2015) 

As redes elétricas de distribuição possuem suas particularidades para 

comunicação, como longo alcance, baixa velocidade e baixa taxa de transferência, 

que são melhores atendidos pela RF (PEREIRA, 2016). Alguns padrões de camadas 

físicas são definidos pelo comitê do IEEE. A série de padrões e protocolos 802 é 

amplamente usada, podendo se destacar como os mais utilizados hoje os três tipos 

descritos abaixo: 

Quadro 1 - Características principais protocolos de RF 

Tipos Protocolo  Frequência 
Wi-Fi 802.11 2.4 a 5 GHz 
Bluetooth 802.15.1 2.4 a 2.5 GHz 

Wi-Max 
802.15.4 

2.4 GHz 
802.16 

Fonte: Adaptado de (DA SILVA, 2009) 



26 
 

 

“A camada física pega quadros enviados pela camada de Link de Dados e os 

transforma em sinais compatíveis com o meio onde os dados deverão ser 

transmitidos” (TORRES, 2001). No caso da RF o meio utilizado para transmissão são 

as ondas eletromagnéticas, sem a necessidade de utilizar nenhum cabo para envio 

desses sinais. 

2.4.2 Power Line Comunication (PLC) 

O PLC utiliza a rede elétrica já existente para envio dos dados, seu princípio de 

funcionamento fundamenta-se na adição de um sinal modulado na rede de 

distribuição, por meio de um circuito de acoplamento. O protocolo a ser utilizado irá 

determinar qual a modulação e a frequência. Como há uma grande quantidade de 

protocolos PLC a decisão do padrão a ser utilizado acaba ocorrendo pela 

disponibilidade na região, dependendo da empresa que forneça o serviço (PEREIRA, 

2016). Na Figura 6Erro! Fonte de referência não encontrada. é exibido a topologia 

da rede inteligente com medidores se comunicando por meio as informações 

moduladas na PLC. 

Figura 6 - Medição inteligente utilizando a plataforma PLC para comunicação. 

 

Fonte: Adaptado da (INDUSTRIAL EMBEDDED SYSTEMS, 2010) 

Acredita-se que a utilização da PLC atingirá um alcance maior de comunicação 

entre os dispositivos envolvidos, garantindo maior confiabilidade, segurança e 

conexão permanente. Porém duas grandes desvantagens ainda dificultam sua 

popularização, o alto grau de complexidade técnica imposta para seu funcionamento 

e o seu alto custo. Como solução vem sendo estudado a utilização de um túnel virtual 

(VPN), via redes de pacotes Internet Protocol (IP), rodando em cima de uma rede 

PLC, onde são suportadas, nas camadas de transporte e de rede. (CALDEIRA, 2012) 
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O sistema de comunicação PLC é muito promissor, mas por não estar 

totalmente definido e regulamentado, é uma realidade ainda distante. Por ser uma 

tecnologia nova suas vantagens e desvantagens ainda estão sendo conhecidas e 

estudadas. Como poucas empresas dominam essa tecnologia seus custos ainda são 

elevados, o que dificulta sua implantação, além disso, informações concretas sobre 

seu funcionamento a longo prazo e efeitos à rede são desconhecidas.  

Existe um Comitê Internacional Especial de Perturbações Radioelétricas 

(CISPR do Francês), buscando regulamentar o uso da PLC, pois os cabos condutores 

de energia que são usados hoje, não foram projetados para transporte de sinais de 

comunicação. Como exemplo de efeitos que podem ser ocasionados por essa 

tecnologia de comunicação, pode-se citar à emissão conduzida e irradiada, que 

podem interferir em receptores de rádio e televisão. (BERGER, 2015) 

Alguns países estão à frente dessa regulamentação, porém nada ainda está 

definido, quanto a regulamentação das emissões de PLC. No Quadro 2Erro! Fonte 

de referência não encontrada. podemos notar a discordância das frequências nas 

propostas de regulamentos.  

Quadro 2 - Regulamentos importantes relativos a PLC 

Países Instituição Regulamento Frequências 
União Europeia Comitê Europeu de Normalização 

Eletrotécnica (CENELEC) 
103 3-148,5 kHz 

EUA Comissão Federal de 
Comunicações (FCC) 

56 10-490 kHz 

Japão Associação de Industrias e 
Empresas de Rádio (ARIB) 

104 10-450 kHz 

Fonte: Adaptado de (BERGER, 2015) 

 

2.5 Cenário brasileiro 

No ano de 2010 foi lançado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) um Plano 

de Desenvolvimento para redes inteligentes por meio da Portaria Nº 440, de 15 de 

abril de 2010. Com o objetivo de avançar no tema, diversas entidades ligadas a área 

de energia foram convidadas para apresentarem suas visões, sobre esse novo 

conceito, com o propósito de nivelar os conhecimentos sobre o estado da arte das 

redes inteligentes. (MME, 2010) 
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O Brasil por possuir grandes dimensões exige um maior estudo e 

embasamento, pois a realidade da região sudeste difere da realidade na região norte, 

a metodologia que é proposta pode se adequar a uma região e pode não obter 

sucesso na outra. 

A utilização dos medidores inteligentes no Brasil inicialmente atua no combate 

a um dos principais problemas do sistema de distribuição hoje: as perdas comerciais.  

2.5.1 Classificação consumidores 

Como o enfoque desse trabalho são os consumidores do Grupo B, mais 

precisamente, os consumidores do subgrupo B1, é importante quantificar esses 

consumidores no Brasil, essa informação é encontrada na Tabela 2 a seguir. 

Tabela 2 - Quantidade de consumidores por classe, em dezembro de 2011 a 2015. (mil) 

Classe 2011 2012 2013 2014 2015 
Residencial 59.907 61.697 63.862 66.007 67.746 
Industrial 558 573 584 574 549 
Comercial 5.120 5.271 5.445 5.566 5.545 
Rural 4.055 4.129 4.200 4.279 4.303 
Poder Público 521 536 544 561 554 
Iluminação Pública 79 83 83 88 93 
Serviço Público 71 76 84 84 86 
Próprio 12 12 12 14 9 
Brasil 70.323 72.377 74.814 77.173 78.885 

Fonte: Adaptado de (EPE, 2016) 

A Resolução Normativa Nº 414 de 9 de setembro de 2010, estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica (ANEEL, 2010). A seguir são 

expostas as deliberações feitas pela Resolução Nº 414 a respeito da classificação dos 

consumidores. 

O item XXXVII da resolução Nº414 define o Grupo A como o grupamento 

composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior 

a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão 

secundária, caracterizado pela tarifa binômia. Sendo subdividido nos seguintes 

subgrupos: 

- Subgrupo A1 – tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV; 

- Subgrupo A2 – tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV; 
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- Subgrupo A3 – tensão de fornecimento de 69 kV; 

- Subgrupo A3a – tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV; 

- Subgrupo A4 – tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; e 

- Subgrupo AS – tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, a partir de sistema 

subterrâneo de distribuição. 

Já o Grupo B é definido nesta mesma norma pelo item XXXVIII como o 

grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão 

inferior a 2,3 kV, caracterizado pela tarifa monômia e subdividido da seguinte maneira: 

- Subgrupo B1 – residencial; 

- Subgrupo B2 – rural; 

- Subgrupo B3 – demais classes; e 

- Subgrupo B4 – iluminação pública. 

Nesse trabalho o estudo desenvolvido dará destaque ao subgrupo B1, onde 

estão classificados os consumidores residenciais anteriormente quantificados na 

Tabela 2.  

2.5.2 Modalidade Tarifária 

O item L da Resolução Normativa Nº 414 trata sobre modalidade tarifária, 

definindo-a como um conjunto de tarifas aplicáveis aos componentes de consumo de 

energia elétrica e demanda de potências ativas (ANEEL, 2010) . A seguir são descritas 

as modalidades tarifárias conforme a Resolução. 

- Modalidade tarifária convencional monômia: aplicada às unidades 

consumidoras do grupo B, caracterizada por tarifas de consumo de energia elétrica, 

independentemente das horas de utilização do dia;   

 - Modalidade tarifária horária branca: aplicada às unidades consumidoras do 

grupo B, exceto para o subgrupo B4 e para as subclasses Baixa Renda do subgrupo 

B1, caracterizada por tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo 

com as horas de utilização do dia;   
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 - Modalidade tarifária convencional binômia: aplicada às unidades 

consumidoras do grupo A caracterizada por tarifas de consumo de energia elétrica e 

demanda de potência, independentemente das horas de utilização do dia;   

- Modalidade tarifária horária verde: aplicada às unidades consumidoras do 

grupo A, caracterizada por tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de 

acordo com as horas de utilização do dia, assim como de uma única tarifa de demanda 

de potência; e   

 - Modalidade tarifária horária azul: aplicada às unidades consumidoras do 

grupo A, caracterizada por tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica e de 

demanda de potência, de acordo com as horas de utilização do dia. 

Predominantemente é aplicado a modalidade tarifaria convencional monômia 

na maior parcela dos consumidores grupo B, haja vista que, os medidores utilizados 

hoje em sua grande maioria não são capazes de determinar o tipo de consumo por 

horário, para que possa ser taxado outra modalidade de tarifa. Pois como informado 

na Tabela 1 no último levantamento, 92% dos medidores eram do tipo eletromecânico. 

2.5.3 Acesso à internet no Brasil 

No último levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) divulgado no ano de 2011, aproximadamente 50 % da população 

brasileira possuía acesso à internet, como pode ser observado na Figura 7, se 

analisado de forma macro nesse período de 2005 a 2011, percebe-se o aumento do 

acesso à internet no país.  



31 
 

 

Figura 7 - Percentual das pessoas que utilizaram a Internet por região do Brasil no período de 2005 a 
2011 

 

Fonte: Adaptado de (IBGE, 2011) 

Como visto na Figura 7, todas as regiões apresentam uma evolução crescente 

da disponibilidade de acesso à internet. Segundo o Portal Brasil (2016) no ano de 

2015 58% da população brasileira possuía acesso à internet, o que representou 102 

milhões de internautas. Na Figura 8Erro! Fonte de referência não encontrada. é 

apresentado o percentual de acesso à internet no Brasil por região. Baseando-se 

nesses dados aponta-se o uso da comunicação Wi-Fi como sendo o melhor caminho 

no momento para o uso nos medidores inteligentes, pois a intenção é deixar o medidor 

livre sem necessidade de cabeamento, o cabeamento estará nos roteadores 

conectados a modens já existentes, o que reduz a necessidade de investimentos em 

um novo sistema, reduzindo assim os custos. 
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Figura 8 - Domicílios com Acesso à internet em 2016 

 

Fonte: Adaptado de (CETIC, 2016) 

 

2.6 Normas e resoluções para medição de energia 

O estudo e desenvolvimento de qualquer tipo de equipamento não pode 

acontecer sem antes, serem analisadas as regras que regem a sua área de atuação. 

Caso não existam, normas e resoluções no país onde se deseja aplicar tal 

equipamento, devem ser buscadas referências internacionais de organizações 

competentes na área. No Brasil ocorreu uma atualização recente nas normas que 

tangem a medição de energia elétrica, as quais são descritas nos próximos tópicos. 

2.6.1 NBR 14519:2011 

A NBR 14519 trata da especificação de Medidores eletrônicos de energia 

elétrica e sofreu uma atualização em 2011. Nela são determinados os requisitos para 

medidores eletrônicos, monofásicos e polifásicos de corrente alternada, das classes 

A, B, C e D. (ABNT, 2011) 

Pela NBR 14519:2011 a classificação dos medidores eletrônicos deve levar em 

consideração critérios como, grandeza medida (energia ativa, reativa, demanda, etc), 

tecnologia dos sensores de tensão e corrente, valor da corrente máxima, princípio de 

medição, tecnologia do mostrador (eletrônico ou eletromecânico). 

Também são definidos por essa norma os níveis de tensões e correntes 

nominais que os medidores devem suportar, o Quadro 3 lista os valores definidos por 
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tipo de ligação e casos excepcionais. O protótipo desenvolvido nesse trabalho será 

ligado de forma direta, para isso deverá suportar os valores nominais. 

Quadro 3 - Tensões e Correntes Nominais 

Tipo de ligação 
Tensões (V) Correntes (A) 

Nominais Excepcionais Nominais Excepcionais 

Direta 120-240 
100; 127; 200; 220; 

230; 380; 440 
15-30 5; 10; 20 

Através 
transformador de 
potencial 

120 
57,5; 63,5; 67; 100; 
110; 115;127; 173; 

190; 200; 220 
- - 

Através de 
transformador de 
corrente 

- - 2,5 1; 2; 5 

Fonte: Adaptado da (ABNT, 2011) 

No que tange os requisitos mecânicos, os medidores devem ser projetados de 

maneira que evitem gerar perigo durante seu uso, viabilizando a segurança pessoal a 

choques elétricos, garantido a proteção contra água, poeira e objetos sólidos que 

venha ocasionar possíveis danos aos equipamentos e a terceiros. Além de ser de 

suma importância a segurança interna do medidor, evitando a existência de 

dispositivos de fixação quaisquer que sejam, que possam possibilitar sua retirada sem 

violar o lacre de segurança. 

Quando ocorrer falta de energia, os medidores devem ter condições de manter 

o programa e as informações durante um período de no mínimo 120 h, além de possuir 

rotina de retorno automática ao modo de funcionamento. (ABNT, 2011) 

Para medição residencial os medidores são ligados de forma direta na rede 

elétrica, sem a necessidade de usar transformador, de maneira que toda a energia 

elétrica medida, passa pelo equipamento. O medidor de ligação indireta é conectado 

através de transformadores de corrente e tensão, pois os níveis de energia elétrica 

medida são elevados, de modo que são normalmente utilizados em subestações. 

(PEREIRA, 2016) 

2.6.2 Portaria Nº 587 do INMETRO 

A Portaria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO) Nº 587, de 05 de novembro de 2012, estabelece as condições mínimas a 

serem verificadas na apreciação técnica de modelos de medidores eletrônicos de 



34 
 

 

energia, sejam eles monofásicos ou polifásicos e sujeitos a energia elétrica ativa e/ou 

reativa. (INMETRO, 2012) 

Para liberação do equipamento de medição pelo INMETRO, ele deverá atender 

todos os requisitos exigidos pela portaria. No que diz respeito a medição, os níveis 

toleráveis de erro de corrente nominal são classificados em 4 do A ao D. A Tabela 3 

é composta por essas informações, que foram levadas em consideração nos testes 

realizados pelo protótipo pretendido com esse trabalho, para definição de qual classe 

irá atender. 

Tabela 3 - Limites de erro percentual de corrente nominal para medidores de energia ativa 
(monofásicos e polifásicos) 

% In 
Limites de erros percentuais para medidores com índice de 

classe 
D C B A 

10 ±0,2 ±0,5 ±1,0 ±2,0 
100 ±0,2 ±0,5 ±1,0 ±2,0 
100 ±0,3 ±0,6 ±1,0 ±2,0 
100 ±0,3 ±0,6 ±1,0 ±2,0 

Fonte: Adaptado de (INMETRO, 2012) 

Sobre a exibição das informações a resolução indica que para o caso de 

múltiplos valores a serem apresentados em um único mostrador, cada parâmetro 

deverá ser exibido de forma cíclica por no mínimo 5 segundos. 

2.6.3 Portaria Nº 586 do INMETRO 

O regulamento técnico metrológico ao qual se refere a Portaria Nº 586 do 

INMETRO, de 01 de novembro de 2012, tem como objetivo determinar as exigências 

técnicas de software necessárias para aprovação de modelos de 

sistemas/instrumentos de medição de energia. Para garantir assim que o software 

proporcione medidas corretas e dentro dos erros máximos admissíveis nas condições 

previstas, além de não ser afetado por outros softwares ou partes legalmente 

pertinentes. (INMETRO, 2012) 

Nessa Portaria são compreendidos como requisitos gerais do software os 

seguintes pontos: 

- Características básicas do sistema/instrumento de medição de energia 

elétrica; 

- Identificação de software; 
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- Integridade do software; 

- Exatidão dos algoritmos e funções de medição; 

- Influência da interface de entrada de dados; 

- Proteção contra mudanças acidentais/não intencionais; 

- Proteção contra mudanças intencionais não autorizadas; 

- Proteção dos parâmetros; 

- Detecção de falha; 

-Validação do software. 

De modo geral essa norma procura assegurar que os medidores eletrônicos de 

energia elétrica atendam três atributos mínimos de software, exatidão do algoritmo de 

medição, integridade de software, e segurança contra modificações não autorizadas. 

2.6.4 Portaria Nº 520 do INMETRO  

Como complemento a Portaria Nº 587, foi regulamentado em 28 de novembro 

de 2014 a Portaria Nº 520, onde novos requisitos são adicionados aos já fixados 

anteriormente para modelos de medidores eletrônicos que realizem múltipla tarifação 

de energia elétrica. Essa norma define requisitos para os registradores, que no caso 

dos medidores que venham a realizar múltipla tarifação, deverão possuir registradores 

distintos para os postos tarifários. Além de que a soma das potências ativas por posto, 

deve ser igual ao valor de energia ativa armazenado e exibido no registrador principal. 

(INMETRO, 2014) 

A Erro! Autoreferência de indicador não válida. mostra os três tipos de tarifa 

em relação ao horário durante o dia que serão cobrados na tarifa branca, a tarifa fora 

de ponta, a tarifa intermediária e a tarifa de ponta. É observado um valor muito maior 

no horário compreendido como de ponta, das 18 às 22 horas, diferente da tarifa 

convencional que não faz distinção na cobrança desses horários. 
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Figura 9 - Comparativo entre Tarifa Branca e a Tarifa Convencional 

 

Fonte: Adaptado de (ANEEL, 2017) 

Um item requerido na Portaria Nº 520 é a precisão do relógio interno dos 

medidores que venham a fazer múltipla tarifação, sendo exigido uma resolução de 1 

segundo e uma exatidão melhor ou igual a ±0,5 segundos a cada 24 horas. 

(INMETRO, 2014)  
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3 METODOLOGIA 

 

Um diagrama de blocos foi utilizado, conforme apresentado na Figura 10,com 

o intuito de guiar a pesquisa aqui apresentada na montagem do medidor proposto, 

definindo os alvos principais a serem alcançados. 

Figura 10 - Diagrama de blocos do medidor desenvolvido 

 

Dois blocos são considerados como principais, o bloco de medição, onde os 

parâmetros elétricos necessários são adquiridos e processados e o bloco de acesso, 

no qual é fornecido ao consumidor e a distribuidora acesso local aos dados 

processados e realização da comunicação para acesso remoto. 

 

3.1 Materiais e métodos 

A elaboração de um protótipo exige a utilização de componentes e materiais 

até que seja atingido o funcionamento proposto, nos próximos itens são descritos os 

materiais escolhidos e utilizados no desenvolvimento do protótipo, e a metodologia 

que foi adotada para construção, funcionamento e testes.  
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3.1.1 Plataforma, sensores e módulos 

Para realização da medição do consumo de energia, dois parâmetros são 

considerados principais, a corrente e a tensão, pois a potência que um aparelho 

demanda é fruto da corrente consumida por ele e da tensão aplicada. 

“A mais importante medida de potência, particularmente para tensões e 

correntes periódicas, é a potência média. A potência média é igual a velocidade média 

na qual a energia é absorvida por um elemento, e é dependente do tempo.” 

(JOHNSON, HILBURN e JOHNSON, 1994) 

A distribuidora de energia monitora essa potência média, que também é 

conhecida como potência ativa, para determinação do consumo mensal de cada 

cliente.  

Antes de decidir quais sensores seriam utilizados na medição da tensão e da 

corrente, foi preciso definir qual plataforma seria utilizada como base. Por estar em 

um meio acadêmico, optou-se por soluções que sejam as mais versáteis possíveis e 

que exigissem uma menor captação de recursos. Nesse sentido uma plataforma tem 

ganhado destaque, pelo seu baixo custo, a disponibilidade de inúmeros sensores no 

mercado, por possuir um software para programação livre e o mesmo utilizar a 

linguagem C/C++. Esses fatores citados contribuíram para a escolha da plataforma 

Arduino como base para desenvolvimento do protótipo de medidor inteligente. 

No caso do estudo apresentado nesse trabalho, foi escolhido o Arduino Uno 

como alicerce para desenvolvimento do protótipo de medidor inteligente, pela sua 

facilidade de acesso a sensores, apelo educacional e baixo custo em relação as outras 

alternativas como o Arduino Mega, mais portas que o Arduino Nano.O módulo 

ESP8266 teria capacidade de fazer o processamento, mas só tem uma porta limitando 

a um sensor, no projeto são necessários só para sensor duas portas.  

A placa utilizada está ilustrada na Figura 11, ela possui entradas analógicas e 

digitais, fornece tensões continuas de 3.3 e 5 V e pode ser alimentada por uma fonte, 

além de permitir acesso via cabo USB para programação e monitoramento. 
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Figura 11 - Arduino Uno Rev3 

 

Fonte: Adaptado de (PROGRESSIVE AUTOMATIONS, 2017) 

Inicialmente tentou-se construir o sensor de tensão utilizando o opto acoplador 

4n35, que permitia uma faixa de leitura maior de 0 a 380 V, porém ele não variava a 

resposta na saída, foi adotado então o sensor disponível no mercado com o opto 

acoplador 4n25 que possui uma faixa de leitura de tensão alternada de 0 a 240 V. 

Como o objetivo é o estudo de um medidor inteligente para consumidores do Grupo 

B1, o sensor escolhido atende a necessidade de medição de tensão da NBR 

14519:2011. O conversor analógico/digital do sensor é de 10 bits, o que significa que 

os valores serão mapeados em valores inteiros entre 0 e 1023. Na Figura 12 é 

apresentado o sensor de tensão utilizado. 

Figura 12 - Sensor de tensão  

 

Fonte: Adaptado de (TECNODUINO, 2016) 
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Na escolha do sensor de corrente foram identificadas duas possibilidades, a 

primeira um sensor não invasivo com capacidade de medir 0 a 100 A, com precisão 

de 50 mA, que realiza a medição por meio do campo magnético induzido através da 

passagem de corrente pelo condutor, sem a necessidade de seccionar o condutor 

para realizar a medição. Para melhor entendimento a Figura 13 traz o sensor de 

corrente não invasivo. 

Figura 13 - Sensor de corrente SCT 013  

 

Fonte: Adaptado de (FILIPEFLOP, 2015) 

O outro sensor de corrente encontrado foi o sensor invasivo ACS712 conforme  

Figura 14, que realiza a medição por meio de efeito hall, com faixa de leitura de 0 a 

30 A, que atende a necessidade de medição para unidades. Para o teste do protótipo 

na unidade residencial foi utilizado o sensor não invasivo, para que não fosse 

seccionada a rede da residência. No protótipo final o sensor utilizado foi o invasivo, 

com o objetivo de coibir fraudes, pois o seu desligamento interrompe a alimentação 

da unidade consumidora. 

Figura 14 - Sensor de corrente ACS712  

 

Fonte: Adaptado de (ELETRODEX, 2016) 
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Como a memória interna do Arduino uno é para armazenamento do algoritmo 

que foi elaborado, e a memória EEPROM é muito pequena, precisando assim agregar 

um módulo MicroSD conforme demonstrado na Figura 15, que foi utilizado como 

memória de massa do medidor, nesse cartão de 4 gigabytes foram armazenadas 

todas as leituras feitas pelo protótipo durante seu funcionamento. 

Figura 15 - Módulo MicroSD para armazenamento dos dados medidos e processados  

 

Fonte: Adaptado de (ALIEXPRESS, 2017) 

Como o Arduino Uno não possui sistema de comunicação próprio, se fez 

necessário agregar algum Shield ou módulo para execução dessa função. Para a 

comunicação dentro das possibilidades existentes como shield Ethernet, bluetooth e 

WiFi. Optou-se por utilizar o protocolo 802.11n WiFi por ter uma frequência menor o 

que permite uma melhor propagação em locais com maior densidade de obstáculos, 

como é o caso de centros urbanos e por não necessitar de cabeamento. Nesse 

trabalho optou-se pelo módulo ESP8266 conforme pode ser visto na Figura 16, 

possibilitando assim a comunicação bidirecional do Arduino com uma rede WiFi.  

Figura 16 - Módulo de comunicação WiFi Esp8266 

 

Fonte: Adaptado de (CURVELLO, 2017) 
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Para proteção e comandos remotos pelo consumidor, que ativem ou desligue 

cargas, foi utilizado o módulo relé apresentado na Figura 17, o mesmo será 

comandado pelo programa desenvolvido para o medidor. 

Figura 17 - Módulo relé para acionamento ou desligamento de cargas  

 

Fonte: Adaptado de (FILIPEFLOP, 2015) 

3.1.2 Desenvolvimento da programação 

Por estar utilizando a plataforma Arduino a interface de programação utilizada 

é gratuita e fornecida pela empresa desenvolvedora, a versão utilizada nesse trabalho 

foi a ARDUINO IDE 1.8.3. Nela é utilizada a linguagem C/C++ para programação da 

placa e processamento das informações desejadas. 

O desenvolvimento da programação do protótipo de medidor, foi baseado no 

diagrama da Figura 18, onde está listada a sequência de ações realizadas pelo 

protótipo para realização da medição e comunicação. Visando sempre atender as 

exigências das normas descritas anteriormente, no caso do software a exatidão, 

integridade e segurança. O diagrama exibido a seguir na Figura 18 ilustra a sequência 

de passos realizados na programação. 
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Figura 18 - Diagrama da sequência de ações da programação do medidor 

 

O protótipo de medidor está habilitado a tomar decisões com base nas 

informações coletadas, tais como, em caso de afundamento de tensão ou surtos de 

corrente, nesses casos o protótipo de medidor atuara na proteção dando um comando 

para o módulo relé retirar a alimentação da carga, ou comandos remotos do 

consumidor. 
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3.1.3 Construção protótipo 

Com a plataforma definida, os sensores e módulos escolhidos, progrediu-se 

para a etapa de construção do protótipo, visando um melhor entendimento e 

organização, foi utilizado o software livre Fritzing 0.9.3 na elaboração do diagrama de 

montagem do protótipo, como pode ser verificado na Figura 19, facilitando assim o 

processo de construção. A placa é pequena e sem a ajuda de um diagrama de 

montagem fica difícil a execução correta. Outra facilidade que o software apresenta, 

é que ao final da execução do circuito desejado também é gerado o diagrama 

esquemático do projeto elaborado conforme apresentado no APÊNDICE A. 

Figura 19 - Diagrama de ligação no Fritzing 0.9.3, (a) potenciômetro 10K, (b) LCD 16X2, (c) microSD, 
(d) Arduino Uno, (e) Esp8266, (f) sensor de corrente não invasivo, (g) sensor de tensão e (h) relé.  
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O material empregado na montagem do medidor proposto está listado na 

Quadro 4. 

Quadro 4 - Componentes utilizados na montagem do protótipo 

Componentes Quantidade 
Arduino Uno 1 
Display LCD 16X2 (Coluna X linhas) 1 
Sensor de corrente ACS712 1 
Sensor de tensão 1 
Módulo ESP8266 1 
Módulo MicroSD 1 
Cartão MicroSD 4 gigabytes 1 
Resistor 10K 4 
Capacitor 100 µF 1 
Potenciômetro 10K 1 
Proboard 1 

Jumpers M/F 21 

Jumpers M/M 16 

Caixa acrílico 10x10x20 cm 1 
3.1.4 Testes 

Os testes realizados atenderam a seguinte ordem: na primeira etapa foram 

realizados testes relativos ao sistema de medição, na segunda etapa foram realizados 

testes do sistema de comunicação e na terceira etapa foram realizados testes das 

reações à condições atípicas, como falta de tensão e aumento de corrente. 

Para a primeira etapa referente à medição, como o medidor proposto foi 

utilizado no estudo de unidades residenciais, o equipamento passou por aferição e foi 

colocado para monitorar uma unidade residencial. Espera-se com isso poder 

comparar os dados obtidos pelo protótipo com relação aos kWh consumidos com o 

valor do medidor padrão utilizado na unidade. Os testes tiveram duração de 24h, 72h 

e uma semana, obtendo assim dados sobre a rotina da residência. Além de 

diariamente coletar medições de tensão e corrente com outro aparelho para confrontar 

com as medições feitas pelo medidor proposto. 

Na segunda etapa o sistema de comunicação proposto foi testado, quanto a 

qualidade de conexão, velocidade do fluxo de dados, confiabilidade e facilidade de 

acesso. O conceito de rede para fluxo de informações adotado está exibido na Figura 

20, sendo esse o esquema adotado no teste de comunicação. 
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Figura 20 - Sistema distribuído proposto para medição de energia elétrica 

 

Na terceira etapa de testes o medidor foi submetido a situações atípicas para 

verificação de sua resposta a anormalidades como falta de tensão, sobrecorrente, 

desligamento da fonte de alimentação do protótipo, além das exigências das normas, 

no que diz respeito à resistência, segurança e exatidão.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção serão tratados os resultados obtidos no desenvolvimento do 

protótipo, na realização dos testes, na coleta e no processamento dos dados. 

4.1 Montagem Protótipo 

 Com base nos componentes escolhidos para a montagem do protótipo e os 

testes a serem realizados foi necessário projetar a caixa que acomodasse o 

equipamento permitindo a manipulação. Na Figura 21 mostra-se a interface do 

software Auto Cad 2015, versão gratuita para estudantes, que foi utilizado para o 

projeto da caixa, tomando como base as dimensões dos componentes. Pensando na 

possibilidade de reprodução desse protótipo, no APÊNDICE B está o desenho da 

caixa com as dimensões e a identificação da forma de montagem. 

Figura 21 - Projeto da caixa do protótipo de medidor utilizando Auto cad 2015 

 

O protótipo montado pode ser observado na Figura 22, o material escolhido foi 

o acrílico por se tratar de um material isolante, já que circula corrente dentro do 

medidor e pela facilidade de construção. Por se tratar de um protótipo optou-se pelo 

acesso lateral para porta serial, para facilitar a manipulação durante a programação e 

testes do medidor, também existe o ponto de acesso para conexão da fonte de 

alimentação.  
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Figura 22 - (a) Foto da lateral do protótipo onde é conectado o cabo serial e fonte e (b) foto da 
tampa frontal para o acesso local dos dados 

 

Pensando no combate ao furto e fraude de energia, as conexões com a rede e 

a carga são feitas no interior do medidor, na Figura 23 as setas indicam a entrada da 

rede e saída para carga, também são exibidos os sensores, módulos e a placa arduino 

utilizada, além dos jumpers para conexões e protoboard. O protótipo suporta de 0 a 

240 V de tensão alternada e uma corrente de 30 A, atendendo a NBR 14519 que exige 

tensão nominal de 240 V e corrente nominal de 15 A, para medidores monofásicos. 

Figura 23 - Foto do interior da caixa do protótipo com todos os componentes 

 

(a) (b) 
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4.2 Testes sistema de medição 

Buscando atender a Resolução Normativa Nº 587 a respeitos da exatidão e 

precisão do medidor foram realizados testes de medição. Porém antes de colocar o 

protótipo para realizar as medições foi preciso calibrar os sensores, para garantir a 

confiabilidade das medições. Para isso foi utilizado um multímetro modelo FLUKE 323, 

visto na Figura 24, o qual funciona como alicate amperímetro e como voltímetro, com 

faixa de medição de 400 A ± 2% e 600 V ±1,5%. Tomando como base as medições 

do equipamento utilizado, no momento da calibração a diferença entre o alicate 

amperímetro e o medidor proposto foi de 0,02 A. Ou seja, um erro de ± 0,86 % que 

segundo a Resolução Normativa Nº587 do INMETRO (2012) classificaria o medidor 

como Classe B, pois ficou abaixo do erro de ± 1% exigido para essa classe na medição 

de corrente. O mesmo procedimento de calibração foi feito no sensor de tensão. Na 

calibração e testes da tensão, quando houve diferença entre o multímetro e o protótipo 

esse valor foi de 1 V, ou seja, um erro de ± 0,79% o que classificaria o medidor como 

Classe D, para essa classe a exigência da norma é de um erro de ± 1%. 

Figura 24 - Calibração do sensor de corrente (a) Valor do multímetro na função amperímetro e 
(b) valor medido pelo protótipo 

 

Como o objetivo do medidor proposto é a sua aplicação em unidades 

residenciais, a Figura 25Erro! Fonte de referência não encontrada. ilustra como o 

protótipo foi ligado na residência. Como se desejava uma comparação com o medidor 

da distribuidora, foi necessário a utilização do sensor não invasivo pois não tem 

espaço suficiente no padrão de entrada nem é possível ligar diretamente em série 

com o medidor, então foi escolhido um ponto logo após o medidor para conexão com 

a rede de forma a monitorar a unidade. Foram feitos testes com os dois tipos de 

(a) (b) 
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sensores, somente no teste na unidade que foi utilizado o sensor não invasivo. Os 

dois sensores apresentaram erros iguais.  

Figura 25 - Conexão feita do protótipo de medidor na unidade residencial. 

 

Durante os testes foram realizadas leituras das variáveis e processamento a 

cada 2 segundos, de forma que em um teste de uma semana foram coletadas 256 mil 

medições. Como foi obtido um volume de dados considerável, decidiu-se então pelo 

tratamento no software gráfico Origin, utilizado para análise de dados e estatística 

para melhorar a visualização dessas informações. Este software é desenvolvido pela 

Originlab para execução em Windows e a sua licença foi adquirida pela orientadora 

do trabalho aqui desenvolvido. 

O protótipo de medidor possibilita a análise da qualidade da energia segundo 

os padrões da Resolução Normativa Nº 414 e o Módulo 8 do Procedimentos de 

Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Nacional - PRODIST. No Gráfico 1Erro! 

Fonte de referência não encontrada. é exibido uma amostra da tensão colhida em 

um dos testes, onde pode-se notar que houve pouca oscilação da tensão, se 

mantendo na faixa aceitável que segundo a ANEEL (2017) para ponto de conexão em 

tensão nominal de 127 V fica entre 117 V e 133 V, em apenas um momento a tensão 

foi para a faixa precária quando atingiu o valor de 114 V.  



51 
 

 

Gráfico 1 - Amostra da tensão medida em um dos testes 72 h 

 

O outro parâmetro coletado foi a corrente, esse dado é muito importante por 

mostrar o comportamento da carga. No Gráfico 2 é possível notar na amostra exibida 

dois momentos distintos em que ocorre uma redução da corrente e posteriormente a 

corrente se mantem equilibrada. Ao longo do dia essas oscilações se repetem 

mostrando quando a carga da unidade exige mais da rede e quando se mantem 

equilibrada.  

Gráfico 2 - Amostra de corrente medida durante teste de 72 h. 

 

Pode-se notar a demanda por potência oscilando no Gráfico 3, permitir ao 

consumidor ter acesso a essas informações, o fará entender seu consumo, para que 
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procure agir de forma mais eficiente, ao passo que identificará com mais facilidade os 

momentos de maior demanda por potência ao longo do dia e para assim corrigir 

eventuais desperdícios. 

Gráfico 3 - Amostra de potência medida em um teste de 72 h 

 

Um dos testes pretendidos tinha como objetivo comparar o protótipo com o 

medidor da unidade residencial que passou pelo teste. Na Figura 26 tem-se as leituras 

do medidor no início e no final do teste de 72 horas, totalizando um consumo de 18 

kWh aproximadamente, já que o medidor eletromecânico não tem casas decimais no 

seu relógio. 

Figura 26 - Consumo kWh do medidor da distribuidora, (a) dia 20 de outubro de 2017 e (b) 23 
de outubro de 2017 

 

 

(a) (b) 
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Nos testes feitos independentemente da duração, sempre foi registrado por 

meio de fotografia o medidor da distribuidora antes e depois de ligar o protótipo 

desenvolvido nesse trabalho, com o intuito de comparar o valor encontrado pelo 

protótipo com o medidor da distribuidora. Na Figura 27 foi registrado o valor medido 

referente ao consumo de potência ativa como exigido pela NBR 14519:2011, que foi 

de 20,58 kWh do protótipo durante o teste. Ao comparar com a leitura do medidor da 

distribuidora exibido anteriormente que foi de 18 kWh temos uma diferença de 

aproximadamente 2,58 kWh. É importante chamar atenção para o fato do relógio do 

medidor eletromecânico não levar em consideração casas decimais, diferente do 

protótipo desenvolvido, considerando que o protótipo foi aferido esse erro pode ser 

atribuído a medidor da distribuidora, por desgaste nos elementos mecânicos. 

Figura 27 - Consumo kWh do protótipo no teste de 20 a 23 de outubro totalizando 72 horas 

 

Durante a realização de um dos testes,  com duração de uma semana 

ocorerram duas faltas de energia de curta duração que não foram notadas na unidade 

residencial visualmente, mas foram resgistradas pelo medidor como pode ser visto no 

Gráfico 4. 

Gráfico 4 - Teste de uma semana onde foram registradas 2 faltas de tensão (a) Gráfico tensão e (b) 
Gráfico potência 

 

 

(a) (b) 
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No Gráfico 5 ao destacar uma amostra das medições que registrou o momento 

em que ocorreu uma das faltas do fornecimento da energia pela distribuidora, pode 

ser visto o consumo se mantendo constante até a falta, depois no retorno da energia 

as cargas se conectam e momentos depois estabilizam novamente a potência exigida 

pela unidade naquele momento. Se o protótipo de medidor não estivesse conectado, 

essa informação não seria conhecida pois as faltas ocorreram durante a madrugada 

e os consumidores possivelmente não notariam o problema. Isso demonstra a 

importância da utilização desse tipo de medidor garantindo ao consumidor o direito de 

ter dados que possam ser utilizados para exigir um fornecimento de energia de 

qualidade. Como exigido pela NBR 14519:2011 o medidor deve ter condição de 

armazenar por pelo menos 120 h o programa e as informações em caso de falta, o 

protótipo desenvolvido tem capacidade de armazenamento por mais de 120 horas em 

caso de falta e de armazenamento de mais de 120 dias, indo além da exigência 

mínima da norma. Além de dar informações a distribuidora na maior frequência dessas 

faltas para atuar de forma mais rápida e precisa na solução, já que o medidor 

identificará a região que está ocorrendo o problema como é exigido na Resolução 

Normativa Nº 586. 

Gráfico 5 - Registro de potência ao longo do teste de uma semana onde foram registradas faltas de 
tensão. 

 

4.3 Testes sistema de comunicação 

Para comunicação proposta utilizando WiFi inicialmente foi desenvolvida uma 

programação criando um WebServer, para o acesso ao medidor, no qual foi preciso 
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inserir na programação o código em HTML da interface de acesso na página Web. 

Essa opção não se mostrou viável, à medida que se buscava incrementar o medidor 

uma parcela considerável da memória era requerida, o que ocasionou problemas no 

processamento. Conforme se atingia 75% ou mais da memória do Arduino Uno, o 

protótipo não funcionava corretamente apresentando problemas de processamento. 

Na Figura 28 podemos notar a interface de acesso ao medidor criada 

inicialmente, nela são exibidos tensão, corrente, potência e consumo (em kWh). Foi o 

primeiro passo na busca pela conexão sem fio, mostrando que era possível realizar 

essa comunicação utilizando o sistema proposto.  

Figura 28 - Acesso a WebServer do medidor, (a) utilizando notebook e (b) utilizando 
smartphone 

 

Um grande avanço foi alcançado ao conseguir realizar essa conexão, pois 

houve muita dificuldade para o acesso do módulo à rede WiFi da operadora de internet 

local. O resultado alcançado despertou o interesse por uma solução que fosse melhor 

para hospedagem dessas informações de modo que o protótipo só precisasse coletar, 

processar e enviar os dados. A pesquisa mostrou algumas possibilidades ligadas a 

IoT, o site Thingspeak.com e o blynk.cc, ambos são dedicados a incentivar projetos 

que busquem atribuir comunicação a equipamentos e facilitar as atividades da rotina 

diária do ser humano. 

A diferença principal entre os dois sites é que o Blynk fornece um aplicativo 

para smartphone, que permite a modelagem da interface e a programação necessária 

para interação do protótipo com o servidor ficar bem mais simples. A mobilidade e 

facilidade de acesso ao medidor por um aplicativo na palma da mão, junto com a 

otimização da programação foram decisivas na escolha desse site como servidor. A 

(a) (b) 
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Figura 29 traz a forma de acesso ao aplicativo escolhido, ele garante segurança pois 

a cada projeto é adicionado um código de identificação única composta por 34 

caracteres, após o cadastro essa informação é enviada por e-mail para o usuário. 

Figura 29 - Interface de acesso ao aplicativo (a) página inicial e (b) realização do login 

 

Acessando o monitor serial no primeiro teste foram obtidas as informações 

principais da conexão como pode ser visto na Figura 30, são fornecidos o endereço 

IP e MAC, a versão do firmware do módulo de comunicação e o tempo de interação 

entre o aplicativo e o protótipo desenvolvido. Esse tempo de interação ficou entre 12 

e 36 milissegundos, seja para recebimento dos dados medidos e processados ou 

envio de comandos ao protótipo. 

Figura 30 - Informações de conexão do protótipo a rede utilizando somo servidor o Blynk.cc 

 

(a) (b) 
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Com o protótipo realizando as medições e com a conexão à rede sem fio em 

funcionamento, pode ser visto na Figura 31 a sequência de capturas da tela do 

aplicativo durante um dos testes de acesso utilizando smartphone. 

Figura 31 - Teste acesso ao protótipo utilizando aplicativo (a) Print Screen da tela no início do 
teste as 13:41 h, (b) Print Screen após 33 minutos e (c) Print Screen após 44 minutos 

 

Como a tarifa branca ainda não está em vigor e segundo Warth (2017) só vai 

iniciar a vigência em janeiro de 2018 para quem consome acima de 500 kWh, optou-

se por não utilizar a tarifa branca por ainda não está consolidada e os valores não 

estarem definidos. O protótipo atende à Resolução Normativa N° 520, pois é possível 

exibir na interface os diferentes postos tarifários, e a exigência de precisão do relógio 

é garantida pelo fato do medidor estar conectado à internet o que permite a 

atualização automática do horário.  

 

 

 

 

(a (b) (c) 
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A Figura 32 destaca o faturamento da energia consumida em um dos testes, foi 

adotada a modalidade tarifária convencional monômia, com o valor por kWh da 

distribuidora local que no mês de outubro de 2017 foi de R$ 0,67230. 

Figura 32 - Aplicativo de acesso ao protótipo (a) Em destaque o valor do consumo em reais e 
(b) o aumento do valor a ser pago. 

 

A Resolução Normativa Nº 586, que faz exigências relativas ao software foi 

atendida ao final dos testes, pois os requisitos gerais como sistema de medição de 

energia, integridade do software, exatidão do algoritmo, funções de medição, proteção 

contra mudanças intencionais não autorizadas e detecção de falhas no fornecimento 

pela distribuidora foram atendidos. 

Em caso de falta da internet, o protótipo tentará reestabelecer a conexão até 

conseguir um novo sinal. Os dados coletados e processado seguem sendo 

armazenados na memória de massa, para serem mandados para o aplicativo assim 

que o sinal for reestabelecido. Atualização do software inicialmente só pode ser feita 

de forma local. 

  

(a (b
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na elaboração do trabalho buscou-se verificar a situação atual do parque de 

medidores do país, as normas que regem a medição de energia e as tecnologias 

atuais nessa área. Para, a partir destes dados, elaborar a base de informações 

necessárias no desenvolvimento de um protótipo de medidor com aplicação em 

unidades consumidoras residenciais. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa foi possível identificar que não existem 

muitas informações a respeito do parque de medidores, o último levantamento 

disponível é do ano de 2009, coincidentemente um ano antes do lançamento do plano 

de desenvolvimento das Redes Inteligentes pelo MME. A distribuidora de energia do 

estado da Bahia foi contatada, solicitando informações sobre o número e tipos de 

medidores utilizados, porém não foi obtida nenhuma resposta.  

A normas vigentes encontradas na pesquisa basearam os requisitos que o 

protótipo desenvolvido deveria atender para o perfil do consumidor definido. A escolha 

pela comunicação utilizando redes Wi-Fi foi baseada no desejo de utilizar uma 

comunicação sem fio e na redução dos custos com implantação de um novo sistema 

como o PLC. Ao identificar expansão do acesso à internet no país viu-se a 

possibilidade de utilizar roteadores para fornecer o sinal WiFi com acesso à internet, 

permitindo assim a comunicação sem fio desejada. 

A plataforma Arduino Uno foi escolhida pelo seu custo, sua característica 

educacional e facilidade de acesso. Para essa etapa de desenvolvimento de um 

protótipo se mostrou eficiente até certo ponto, seu principal limitante é a memória 

interna para armazenamento do software que é a parte mais importante do projeto, 

por realizar todo o processamento dos dados e agregar a inteligência ao medidor. O 

projeto ficou limitado a um software que atingisse no máximo 70% da memória da 

plataforma, quando se atingiu valores iguais ou superiores a 75% a plataforma 

realizava a medição, porém não se comunicava. Esse problema foi solucionado em 

parte com a utilização do aplicativo Blynk, que permitiu o envio das informações direto 

para o aplicativo, liberando espaço para melhorias na programação do software. 

Na etapa de testes os resultados obtidos foram satisfatórios. Em um dos testes 

de uma semana, os dados obtidos armazenados no formato txt ocuparam 0,16 % da 
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memória disponível no MicroSD de 4 gigabytes, garantindo assim mais do que os 60 

dias de armazenamento de dados exigidos pela norma. No teste da medição de 

energia os erros encontrados classificaram o medidor como Classe B na média, esse 

resultado pode ser considerado bom, já que a melhor classificação é a Classe D, que 

foi atingida na medição de tensão. A comunicação sem fio proposta foi realizada 

garantido mobilidade e fácil acesso ao protótipo. 

Durante os testes foi visto a importância do medidor para monitoramento dos 

indicadores de continuidades individuais FIC (Frequência de interrupções) e DIC ( 

Duração das interrupções), para que se possa ter o controle do que é colocado na 

fatura da distribuidora, pois o modelo atual não permitir ao consumidor ter o 

conhecimento se esta sendo feito de forma correta. 

Em síntese os objetivos preteridos por esse trabalho foram atingidos, ao passo 

que a pesquisa permitiu o desenvolvimento de um protótipo de medidor de energia 

elétrica que atende as necessidades dos consumidores do Grupo B1. E diante das 

limitações identificadas na plataforma escolhida, como sugestões para trabalhos 

futuros pretende-se desenvolver uma única placa, com todos os sensores, módulos e 

assim desenvolver um hardware mais robusto que o Arduino, que cumpriu seu papel 

para esta etapa. 
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APÊNDICE A - ESQUEMÁTICO DE LIGAÇÃO DOS SENSORES E MÓDULOS 
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APÊNDICE B - DIMENSÕES DA CAIXA PARA MONTAGEM DO PROTÓTIPO 
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APÊNDICE C - PROGRAMAÇÃO PROTÓTIPO MEDIDOR 

//Projeto Final de Curso 

//Aluno: José Elias Carvalho Marcelino 

//Curso:Engenharia Elétrica 

//Orientadora: Tharsia Cristiany de Carvalho Costa  

//Co-orientador: Paulo Roberto Ribeiro Morais 

//Programação Prototipo medidor com acesso via app Blynk 

//Visor Lcd 

#include <LiquidCrystal.h> 

 LiquidCrystal lcd(7,10,9,8,6,5); 

//Eeprom 

#include <EEPROM.h> 

#define eeprom_read_to(dst_p, eeprom_field, dst_size) 
eeprom_read_block(dst_p, (void *)offsetof(__eeprom_data, eeprom_field), 
MIN(dst_size, sizeof((__eeprom_data*)0)->eeprom_field)) 

#define eeprom_read(dst, eeprom_field) eeprom_read_to(&dst, eeprom_field, 
sizeof(dst)) 

#define eeprom_write_from(src_p, eeprom_field, src_size) 
eeprom_write_block(src_p, (void *)offsetof(__eeprom_data, eeprom_field), 
MIN(src_size, sizeof((__eeprom_data*)0)->eeprom_field)) 

#define eeprom_write(src, eeprom_field) { typeof(src) x = src; 
eeprom_write_from(&x, eeprom_field, sizeof(x)); } 

#define MIN(x,y) ( x > y ? y : x ) 

//Bloco de medição 

#include "EmonLib.h" 

 EnergyMonitor emon1; 

//Tensão da rede elétrica 

 int portaAnalog = A1; //PORTA ANALÓGICA SENSOR DE TENSÃO 

 float valor; //DECLARAÇÃO DE VARIÁVEL QUE RECEBE O VALOR LIDO NA PORTA 
ANALÓGICA A1 

 int valFinal = 0; 

//Pino do sensor SCT PARA SENSOR NÃO INVASIVO 

 //int pino_sct = A4; 

//RELÉ 

 int porta_rele1 = A3; 

//Sensor invasivo 

 int sensorPin =A0;//Pino sensor de corrente 

 int sensorValue_aux = 0; 

 int a = 1; 
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 float sensorValue = 0; 

 float currentValue = 0; 

 float voltsporUnidade = 0.004887586;// 5%1023 

  int watts; 

 struct __eeprom_data { 

 double flash_kwhtotal; 

}; 

//Cria variaveis globais 

 double kwhTotal; 

 double kwhTotal_Acc; 

 double vlreais; 

 double vlreais_Acc; 

 double realPower; 

 unsigned long ltmillis, tmillis, timems, previousMillis, refresh; 

 char charBuf[30]; 

//Bloco conexão wifi 

#define BLYNK_PRINT Serial 

#include <ESP8266_Lib.h> 

#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h> 

// Token, código para identificação no Blynk App. 

 char auth[] = "6dc5c2e1140245319333c7f360c96167"; 

// Login e senha WiFi. 

 char ssid[] = "Tui & la 2"; 

 char pass[] = "betanet2"; 

//Acesso a porta serial 

#include <SoftwareSerial.h> 

//RX pino 2, TX pino 3 

SoftwareSerial EspSerial(2, 3); // RX, TX 

//Your ESP8266 baud rate: 

#define ESP8266_BAUD 115200 

 ESP8266 wifi(&EspSerial); 

//Tempo para delay, não dá para colocar delay no loop 

BlynkTimer timer; 

//RELÉ 

BLYNK_WRITE(A3) 

{  int pinValue = param.asInt(); // RECEBE INFORMAÇÃO DO APLICATIVO 
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  // process received value 

} 

//Aquisição dados dos sensores e processamento 

 void sendSensor(){ 

 //Calcula quantidade de tempo desde a última measurment realpower. 

  ltmillis = tmillis; 

  tmillis = millis(); 

  timems = tmillis - ltmillis; 

//BLOCO CORRENTE 

//double currentValue = emon1.calcIrms(1480);//Calcula Irms SENSOR NÃO 
INVASIVO 

 for(int i=100; i>0; i--){ 

    sensorValue_aux = (analogRead(sensorPin) -511); // le o sensor na pino 
analogico A0 e ajusta o valor lido ja que a saída do sensor é (1023)vcc/2 
para corrente =0 

     sensorValue += pow(sensorValue_aux,2); // somam os quadrados das 
leituras. 

} 

//Bloco referente a corrente  

     sensorValue = (sqrt(sensorValue/ 100)) * voltsporUnidade; // finaliza o 
calculo da méida quadratica e ajusta o valor lido para volts 

      currentValue = (sensorValue/0.085); // calcula a corrente considerando 
a sensibilidade do sernsor (185 mV por amper) 

//BLOCO REFERENTE A TENSÃO DE 127V 

  valFinal = 0; //REINICIA O VALOR ATUAL E ATUALIZA NA PRÓXIMA LEITURA 

  valor = 0; //REINICIA O VALOR ATUAL E ATUALIZA NA PRÓXIMA LEITURA 

  valor = analogRead(portaAnalog); //LEITURA DO VALOR NA PORTA 
ANALÓGICA(VARIA DE 0 ATÉ 1023) 

  if ((valor > 100) & (valor < 483)) { //SE VARIÁVEL FOR MAIOR QUE 100 E 
MENOR QUE 483 FAZ 

   valFinal = ((valor*5)/1023)*69.8; //VARIÁVEL RECEBE O VALOR GERADO PELA 
CONTA(O VALOR 68.3 PODE/DEVE SER ALTERADO PARA FINS DE AJUSTE DO VALOR DE 
TENSÃO) 

} 

 //BLOCO REFERENTE A TENSÃO DE 220V 

  if ((valor > 665) & (valor < 1023)) { //SE VARIÁVEL FOR MAIOR QUE 665 E 
MENOR QUE 1023 FAZ 

    double valFinal = ((valor*5)/1023)*57; //VARIÁVEL RECEBE O VALOR GERADO 
PELA CONTA(O VALOR 57 PODE/DEVE SER ALTERADO PARA FINS DE AJUSTE DO VALOR DE 
TENSÃO) 

} 

  watts=currentValue*valFinal; 
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// Calcular o número de hoje de kWh consumido. 

  kwhTotal = (((watts)/1000.0) * 1.0/3600.0 * (timems/1000.0)); 

  kwhTotal_Acc = kwhTotal_Acc + kwhTotal; 

  vlreais = kwhTotal * 0.67230; 

  vlreais_Acc = vlreais_Acc + vlreais; 

  if ((millis() - refresh)>= 100) 

   refresh = millis(); //actualiza a contagem. 

{ 

//Serial.println("Gravando na EEprom"); 

  eeprom_write(kwhTotal, flash_kwhtotal); 

  previousMillis=millis(); 

} 

//Parametros processados enviados para uma porta virtual no Blynk 

Blynk.virtualWrite(V2, valFinal); 

Blynk.virtualWrite(V3, currentValue); 

Blynk.virtualWrite(V4, watts); 

Blynk.virtualWrite(V5, vlreais_Acc); 

Blynk.virtualWrite(V7, kwhTotal_Acc); 

} 

 void printFloat(float value, int places) { 

// this is used to cast digits 

 int digit; 

 float tens = 0.1; 

 int tenscount = 0; 

 int i; 

 float tempfloat = value; 

// calcular arredondamento prazo d: 0,5 / pow (10, lugares) 

 float d = 0.5; 

 if (value < 0) 

  d *= -1.0; 

// dividir por dez para cada casa decimal 

 for (i = 0; i < places; i++) 

  d/= 10.0; 

// este pequeno disso, combinado com truncamento vai arredondar os nossos 
valores corretamente 

 tempfloat += d; 
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// Primeiro obter dezenas de valor para ser a grande potência de dez a menos 
do que o valor 

// Tenscount não é necessário, mas seria útil se você queria saber depois 
desta quantos caracteres o número tomará 

 if (value < 0) 

  tempfloat *= -1.0; 

 while ((tens * 10.0) <= tempfloat) { 

  tens *= 10.0; 

  tenscount += 1; 

} 

// escrever o negativo, se necessário 

 if (value < 0) 

  Serial.print('-'); 

 if (tenscount == 0) 

  Serial.print(0, DEC); 

 for (i=0; i< tenscount; i++) { 

  digit = (int) (tempfloat/tens); 

  Serial.print(digit, DEC); 

  tempfloat = tempfloat - ((float)digit * tens); 

  tens /= 10.0; 

} 

// se não há lugares após decimal, pare agora e retorno 

if (places <= 0) 

return; 

// caso contrário, escreva o ponto e continuar 

  Serial.print('.'); 

// Agora, escrever cada casa decimal, deslocando um dígitos por uma, para o 
lugar queridos e escrever o valor truncado 

  for (i = 0; i < places; i++) { 

   tempfloat *= 10.0; 

   digit = (int) tempfloat; 

   Serial.print(digit,DEC); 

// uma vez escrito, subtrair fora esse dígito 

   tempfloat = tempfloat - (float) digit; 

 delay(1000); 

 lcd.print("Ten.(V):");//SAIDA NO LCD COM VALOR DE TENSÃO 

  lcd.setCursor(8,1); 
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  lcd.print(valFinal);//EXIBE NA TELA LCD O VALFINAL ENCONTRADO 

 //lcd.clear(); 

} 

}     

 void setup() 

{ 

Serial.begin(115200); 

EspSerial.begin(ESP8266_BAUD); 

 delay(10); 

Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass); 

  pinMode(sensorPin, INPUT);//Sensor invasivo 

  pinMode(portaAnalog, INPUT); // Sensor tensão 

  timer.setInterval(1000L, sendSensor); 

// emon1.current(pino_sct, 1.05); //Pino, calibracao - Cur Const= 
Ratio/BurdenR. 1800/62 = 29. Não invasivo 

 eeprom_read(kwhTotal, flash_kwhtotal); 

 previousMillis = millis(); 

 lcd.begin(16, 2); 

 lcd.clear(); 

   

} 

 void loop() 

{ 

 Blynk.run();  

 timer.run(); 

} 

 


