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Resumo 

O presente trabalho trata da elaboraçãoapresenta o desenvolvimento de 

projeto e a implementação  e montagem de um sistema de monitoramento de variáveis 

elétricas e comunicação sem fio baseado em protocolos de transmissão adaptados a 

aplicações residenciais. Tal Esse sistema é composto de por módulos 

microcontroladores microcontrolados conectados a transdutores de tensão e corrente. 

É realizada aAs grandezas elétricas de interesse são medidas e, posteriormente, são 

convertidas em dados que medição e conversão das grandezas de interesse em 

dados que, por sua vez, são transmitidos a outro módulo remoto centralizador e 

exibidos por meio de periféricos conectados ao mesmo. Estuda-se aA aplicabilidade 

desste tipo de sistema através é estudada por meio da avaliação de seus parâmetros 

de desempenho, tais como: condições parâmetros de amostragem adequadoas à 

medição, recursos computacionais suficientes ao processamento, eficiência do 

protocolo adotado e confiabilidade das medições efetuadas. A avaliação de 

aplicabilidade deste projeto abre margem para a aplicação da tecnologia desenvolvida 

em comunicação e medição em um grande leque de possibilidades, sempre 

cumprindo o papel de integração entre usuário, máquina e rede mundial de 

computadores. 

 





 
 

Abstract 

This work describes the outlining and the implementation and assembling of an 

electrical measurement system equipped with a wireless communication interface 

based on protocols and adapted to residential application. This system consists of 

microcontroller modules connected to voltage and current transducers. It measures 

and converts the related electrical variables to data, which is transmitted to a central 

remote module and displayed via connected peripherals. The appliance of this kind of 

system is evaluated by its performance parameters, like: suitable sampling 

conditionsparameters, availability of enough computational resources for processing, 

efficiency of the adopted protocol and reliability of the measurements obtained. A 

detailed analysis on those factors opens a wide range of possibilities of applying the 

developed system in the fields of communication and measurement, always 

considering its integrating role between user, machine and the computer global 

network.
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

Após Com a evolução e popularização da Internet, a quantidade de dados 

trocados entre os diversos sistemas distribuídos pelo globo terrestre chega atualmente 

a valores que há poucos anos atrás seriam ditos impraticáveis. Os dispositivos 

eletrônicos pessoais passam por um fenômeno de difusão e crescimento que 

democratiza a utilização da rede e gera informações dados de inúmeras variáveis 

relacionadas ao ambiente e ao usuário deste tipo de dispositivo.  

Em um primeiro momento os computadores foram conectados à rede mundial. 

Em seguida, por meio de eletrônicos portáteis como o celular e os tablets, , as pessoas 

foram conectadas a essa rede. O próximo passo é a conexão do próprio ambiente e 

dos objetos nele contidosAtualmente, a discussão é sobre a conexão do próprio 

ambiente e dos objetos nele contidos. 

1.1. Contextualização e relevância da pesquisa 

O desejo do ser humano em tomar conhecimento e controlar as variáveis 

consigo interagentes promoveu o conceito de domótica e o surgimento do termo 

“Internet das Coisas”. A domótica é o monitoramento, processamento e visualização 

das grandezas de influência na vida do homem em seu espaço de habitação e 

convivência. A expressão em inglês “Internet of Things” (IoT) foi utilizada 

pioneiramente pelo visionário inglês Kevin Ashton em 1999 e representa a nova etapa 

de desenvolvimento da Internet, na qual informações são coletadas, processadas e 

distribuídas sem necessidade de intervenção humana. Qualquer objeto ou item 

conectado a uma linha de comunicação e que realiza transmissão autônoma de seus 

dados pode ser considerado parte da Internet das Coisas. (ASHTON, 2009) 

O desenvolvimento desses conceitos permite ao ser humano o acesso a uma 

nova gama de informações e o controle sobre diversos elementos de seu cotidiano. 

No campo das possibilidades de aplicação, é possível manipular variáveis de 

iluminação, temperatura, umidade, controlar o acionamento e desligamento de cargas, 

medir e informar os gastos financeiros com recursos energéticos e hídricos, entre 

muitas outras. Todos estes esses parâmetros podem ser monitorados e suas 

grandezas podem ser disponibilizadas, inclusive online, para visualização por um ou 

Formatado: Fonte: Itálico
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mais usuários. (JOTA, JOTA e NOBRE, 2006). Sabe-se que o gerenciamento 

automático e bem estruturado destas dessas variáveis tem o potencial de tornar o 

ambiente mais produtivo e eficiente, melhorando a qualidade de vida das pessoas que 

nele vivem. (AZEVEDO e PIZZOLATO, 2004)  

Devido ao potencial apresentado por projetos  já desenvolvidos nas áreas de 

medição e coleta de dados de consumo de energia elétrica, como o Centro de 

Monitoramento de Usos Finais (JOTA, JOTA e NOBRE, 2011) (JOTA, JOTA e 

NOBRE, 2002)relacionados, a esses conceitos e sua viabilidade,  espera-se que em 

alguns anos os sistemas de informação apresentem maior integração entre si, sejam 

de interação descomplicada para o consumidor, ofereçam soluções e mais velocidade 

para o cotidiano e promovam o desenvolvimento de novas tecnologias associadas. 

1.2. Objetivos 

Por meio de projeto e construção deO objetivo principal deste trabalho é 

construir um sistema de medição de variáveis elétricas com transmissão de 

informações sem fio, para permitir ao seu usuário a obtenção de informações 

relacionadas aos parâmetros de energia elétrica de sua residência e o seu consumo 

o presente trabalho investiga os parâmetros de desempenho associados ao 

equipamento concebido. São propostas soluções para medição de grandezas 

elétricas em ambiente residencial dispondo-se de componentes de custo reduzido e 

processamento de dados em componentes microcontrolados, evidenciando-se as 

suas limitações. O atendimento dos aos requisitos necessários à coleta, ao 

processamento e à transmissão dos dados de saída dos sensores e a representação 

clara destes valores em uma interface simples e intuitiva indicam a viabilidade técnica 

do sistema proposto. 

1.3. Metodologia 

Na elaboração do trabalho em questão são consideradas etapas de pesquisa, 

planejamento, projeto, modelagem dos problemas, construção, ensaios e testes de 

desempenho, em ordem cronológica. Vale ressaltar que, apesar de sua cronologia, a 

passagem para uma etapa subsequente não implica no total descarte da etapa 
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anterior, mas sim em uma sucessão bem fundamentada, permitindo que novas 

pesquisas e planejamentos sejam realizados. 

PrimeiramenteInicialmente, pesquisa-se sobre a aplicação utilização do padrão 

ZigBee® em dispositivos de transmissão sem fio, assim como as vantagens oferecidas 

pelo mesmo entre tantos outros disponíveis. A sua escolha é justificada devido à 

compatibilidade de diversas características do padrão com o que é requisitado pela 

aplicação proposta, bem como a grande disponibilidade de protocolos adaptados ao 

mesmo fim.  

A existência de políticas de normalização e padronização dos protocolos do 

ZigBee® e seus dispositivos para uso direcionado à automação residencial é 

embasada, principalmente, na premissa de interoperabilidade entre dispositivos 

produzidos por fabricantes diferentes. (ZIGBEE ALLIANCE, 2013) 

Em relação às variáveis a serem medidas, determinam-se as propriedades de 

um sistema capaz de efetuar múltiplas medições, com foco inicial em variáveis 

elétricas básicasvalores instantâneos de tensão e corrente. Posteriormente investiga-

se a utilização das mesmas interfaces e equipamentos de entrada para compor 

variáveis mais complexas por meio de cálculos que sejam capazes de fornecer uma 

espécie de medida indireta dessas grandezas relacionadas ao consumo de energia.  

Após instalação, calibração e teste dos sensores selecionados, realiza-se a 

construção dos módulos responsáveis por efetuar todos os processos necessários à 

medição. Por meio de dispositivos condicionadores de sinais, as tensões e correntes 

elétricas da carga a ser medida são transformadas em sinais de valores proporcionais, 

cujos níveis de tensão são adequados às entradas de um microcontrolador. As 

interfaces de conversão analógico/digital amostram os sinais recebidos e os 

digitalizam, para que sejam realizados os cálculos necessários à obtenção do valor 

da grandeza medida e de outras variáveis elétricas interdependentes. Os valores 

registrados são então enviados ao módulo de transmissão sem fio, onde são 

empacotados em mensagens estruturadas e enviados conforme sua programação.  

Os mecanismos de transmissão utilizados são introduzidos mediante o 

conceito de camadas de rede. A estrutura de transmissão é dividida em camadas, 

cada uma com as suas atribuições e características. Os padrões IEEE 802.15.4 e 

ZigBee® são tomados como padrões de referência para o tipo de rede construída. Vale 
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ressaltar que, entre as diversas vantagens que a divisão da estrutura de rede por 

camadas traz, pode-se destacar a flexibilidade de atualização dos protocolos 

utilizados sem comprometimento da tecnologia de rede previamente existente. 

(FARAHANI, 2008) 

 Por fim, são realizados os testes gerais de desempenho por meio da análise 

do funcionamento dos sistemas de medição e transmissão, além de avaliações 

operacionais dos módulos de forma independente e conjunta. Estas Essas são 

realizadas por meio de ensaios conduzidos em laboratório com o auxílio de 

instrumentos secundários já calibrados, permitindo a validação dos dados obtidos. 

1.4. Organização do trabalho 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, promovendo uma divisão 

mais clara entre cada disciplina e facilitando a compreensão do conteúdo em toda a 

sua abrangência. 

No Capítulo 1, realiza-se uma breve contextualização do trabalho, destacando-

se brevemente a justificativa de escolha do tema, a relevância da pesquisa para o 

desenvolvimento tecnológico, seus objetivos gerais e as aproximações metodológicas 

utilizadas para pesquisa e projeto. 

No Capítulo 2, são apresentados os conceitos fundamentais envolvidos em 

atividades de medição. São detalhadas as principais técnicas de medição das 

variáveis de interesse para este trabalho, com maior foco na instrumentação utilizada 

para condicionamento e preparação dos sinais medidos. Por fim, são abordadas as 

principais causas de erros de medição, destacando-se os casos específicos para as 

variáveis medidas. 

No Capítulo 3, aponta-se as características e funcionalidades do 

microcontrolador utilizado por meio de análise dos módulos presentes e as suas 

particularidades. São descritos neste capítulo os fatores limitantes relacionados à 

utilização de um componente microcontrolador de baixo custo. 

No Capítulo 4, aponta-se as características, as topologias, os padrões e os 

protocolos mais comumente usados em sistemas de transmissão de dados sem fio. 

As razões para escolha das tecnologias trabalhadas são expostas, detalhando-se as 
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características e funções dos módulos adquiridos e a relação das mesmas com os 

objetivos propostos. 

No Capítulo 5, são descritas as metodologias e práticas aplicadas na solução 

do problema de implementação e construção do sistema capaz de cumprir as 

premissas especificadas como objetivo do trabalho. Também são mostrados os dados 

obtidos em ensaios e é feita uma análise sobre o processo de validação destes dados. 
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CAPÍTULO 2. MEDIÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO 

Um sistema de medição é uma ferramenta utilizada para se obter informações 

sobre determinadas características ou parâmetros de um processo físico. O seu 

principal objetivo é realizar a conversão das grandezas físicas desejadas em 

informação, que pode ser exibida a um observador ou fornecida a um sistema 

intermediário de condicionamento e processamento, como ocorre nos sistemas de 

medição eletrônicos. 

Estruturalmente, tal sistema pode ser dividido em diversos elementos por meio 

de uma representação em diagrama de blocos, conforme ilustrado pela Figura 2.1. 

 

Figura 2.12.1. Blocos funcionais representando um sistema de medição genérico 

Fonte: (BENTLEY, 2005)(Adaptado) 

Nem todo sistema pode ser retratado da forma mostrada na Figura 2.1, visto 

que certos tipos de medição podem não requerer alguma das etapas mostradas. 

Para que os sistemas eletrônicos sejam capazes de efetuar os processos 

necessários à medição, os elementos sensores devem responder ao estímulo 

provocado pela grandeza medida de forma analogicamente mensurável. Essa reação 

é então proporcionalmente transformada em um sinal elétrico, processo ao qual se dá 

o nome de transdução. (REGTIEN, 2005) 

O sinal elétrico proporcional à variável medida é condicionado por meio de 

técnicas de amplificação, de filtragem, de modulação ou operações aritméticas ou 

não-lineares. O objetivo desse condicionador de sinais é atuar como uma interface de 

tradução, que adequa o sinal obtido a níveis e parâmetros que possibilitem a sua 

interpretação pelo processador de sinais.  

A manipulação do sinal ocorre então de forma mais profunda: o processador 

de sinais é capaz de alterar o seu formato e estrutura através por meio de processos 

de discretização, digitalização e codificação. Essa modificação é realizada com o 

objetivo de tornar a apresentação da grandeza de saída otimizada à visualização e 

interpretação do observador. (BENTLEY, 2005) 
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2.1. Instrumentação  

Instrumentos de medida são dispositivos capazes de realizar todas as etapas 

de mensuração, desde a aquisição ou detecção da grandeza pelo elemento primário 

(sensor) até a apresentação ao observador. A determinação da instrumentação a ser 

utilizada em um processo de medição, no entanto, nem sempre é uma tarefa trivial. 

Primeiramente, destaca-se que o projeto ou a seleção de instrumentos de 

medição requer conhecimentos prévios da estrutura do processo físico a ser medido, 

além de normalmente envolverem atividades multidisciplinares. A escolha de um 

instrumento não apropriado para determinada medição pode fazer com que o mesmo 

forneça dados de saída incorretos ou inconsistentes. Em termos de qualidade da 

medição, a instrumentação deve apresentar confiabilidade, robustez e facilidade de 

instalação e manutenção. (DYER, 2004) 

É dito que um instrumento apresenta uma resposta confiável quando esta 

reflete quantidades próximas do valor real da variável segundo as premissas de 

repetitividade e reprodutibilidade. Sabe-se, no entanto, que para atingir esses valores 

próximos é necessário que se reduza ao máximo os erros de medição, que podem se 

manifestar através da resposta estática ou dinâmica de um instrumento. 

2.1.1. Características estáticas dos instrumentos de medição 

Os sistemas de medição apresentam características ou parâmetros que são 

invariáveis com o tempo. Estas características estão diretamente relacionadas com 

as incertezas de medição, a precisão, a sensibilidade e a linearidade. A definição 

numérica de alguns desses parâmetros de sistemas de medição requer a noção do 

conceito de faixa (range) ou alcance (span): enquanto a faixa representa os pontos 

mínimos e máximos de uma medição, o alcance, por sua vez, é a diferença que existe 

entre os valores máximo e mínimo dessa faixa. 

A exatidão de um instrumento é a medida de proximidade da variável de saída 

em comparação com o valor real do mensurando. Normalmente, seu valor é expresso 

em partes do fundo de escala máximo de um instrumento, ou seja, do valor máximo 

que o mesmo é capaz de registrar. Vale ressaltar que a exatidão representa uma 

quantidade cuja magnitude é relativa à aplicação. Um desvio de temperatura de 0,5ºC 
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pode ser considerado irrelevante na medição da temperatura ambiente, mas, por outro 

lado, é considerado impactante na avaliação da temperatura de um processo químico, 

por exemplo. A partir do conceito de exatidão, pode-se inferir que a utilização de 

instrumentos com alcance muito elevado em relação ao valor máximo possível para a 

medida é uma prática indesejável, pois aumenta a incerteza de medição. (MORRIS, 

2001) 

Uma característica relacionada à exatidão é a tolerância, que representa o erro 

ou desvio máximo aceito para alguma medição. Precisão é um termo utilizado para 

descrever os desvios encontrados entre valores medidos sucessivamente. Um 

instrumento é dito preciso quando o mesmo é capaz de efetuar um grande número de 

medições com baixo espalhamento da grandeza medida. É muito comum a confusão 

do significado de precisão com o significado de exatidão. A exatidão representa a 

relação da variável medida com o seu valor de processo real, enquanto a precisão 

representa uma relação entre múltiplos valores de medição. A Figura 2.2 mostra uma 

representação comparativa entre os termos. 

 

Figura 2.22.2. Exemplo de comparação visual entre os conceitos de precisão e exatidão 

Fonte: (MORRIS, 2001)(Adaptado) 

Analisando a Figura 2.2, nota-se que aA exatidão representa a relação da 

variável medida com o seu valor de processo real, enquanto a precisão representa 

uma relação entre múltiplos valores de medição. 

A linearidade é uma característica desejável em boa parte dos sistemas de 

medição, salvo em alguns casos. A resposta de um instrumento é dita linear quando 

a medida varia proporcionalmente com o mensurando. As variações encontradas 

nesse fator de proporcionalidade são as não-linearidades do sistema, que são 

normalmente quantificadas e expressas em termos percentuais do fundo de escala. 

Mais além, a relação numérica existente entre a medida e o mensurando é 

denominada sensibilidade. A sensibilidade é constante caso o sistema seja 
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perfeitamente linear, mesmo quando a entrada é nula. Entretanto, é possível que 

pequenos valores de entrada não apresentem energia de excitação o suficiente para 

provocar a mudança correspondente na saída. A essa característica é dado o nome 

de limiar de excitação ou offset. 

Em certos processos, a relação entre o valor de medição e a grandeza medida 

pode apresentar diferenças para casos em que a última estiver aumentando ou 

diminuindo. As curvas que expressam o comportamento do sistema para os dois 

casos são denominadas curvas de histerese e estão ilustradas na Figura 2.3. 

 

Figura 2.32.3. Representação das curvas de histerese e do erro de histerese em relação à 
variável de entrada 

Fonte: (BENTLEY, 2005) 

A Figura 2.3 mostra como se dá este fenômeno, O termo histerese dá nome a 

esse fenômeno que é quantificado pela razão percentual em relação ao fundo de 

escala da diferença máxima dos valores de saída registrados.  

Alguns sistemas com histerese apresentam uma outra característica não 

necessariamente encontrada apenas nestes casos: a zona-morta. Em termos de 

sistemas de medição, a zona-morta representa a situação em que variações muito 

pequenas da variável medida no processo real não causam alteração do valor medido 

ou do sinal de saída do instrumento.   

A última característica estática de importância para os processos de medição 

desenvolvidos neste trabalho é a resolução. A resolução é definida como a menor 

mudança necessária na grandeza física medida para que haja mudança na magnitude 

da variável medida. (BENTLEY, 2005) 

Embora os sistemas físicos reais apresentem valores analógicos e contínuos, 

elementos de baixa resolução fazem com que pequenas variações não sejam 
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percebidas na saída, enquanto elementos de alta resolução permitem que até mesmo 

as menores variações sejam captadas. 

Efeitos de envelhecimento e desgaste, efeitos ambientais e sensibilidade ao 

distúrbio, também são algumas características estáticas de medição. As mesmas 

serão abordadas de forma mais aprofundada na seção 2.2. 

2.1.2. Características dinâmicas dos instrumentos de medição 

As características dinâmicas dos instrumentos de medição estão relacionadas 

ao comportamento dos seus sinais de saída em relação às grandezas ou variáveis de 

entrada à medida que o tempo varia. Um instrumento linear cujos coeficientes 

intrínsecos são invariantes no tempo pode ser descrito pela relação genérica da 

Equação 1. (MORRIS, 2001) 

𝑎𝑛

𝑑𝑛𝑞𝑠

𝑑𝑡𝑛
+ 𝑎𝑛−1

𝑑𝑛−1𝑞𝑠

𝑑𝑡𝑛−1
+ ⋯ + 𝑎1

𝑑𝑞𝑠

𝑑𝑡
+ 𝑎0𝑞𝑠 

 = 𝑏𝑚
𝑑𝑚𝑞𝑒

𝑑𝑡𝑚 + 𝑏𝑚−1
𝑑𝑚−1𝑞𝑒

𝑑𝑡𝑚−1 + ⋯ + 𝑏1
𝑑𝑞𝑒

𝑑𝑡
+ 𝑏0𝑞𝑒   (1) 

 Onde qs é a quantidade de saída, qe é a quantidade de entrada, e an e bn são 

os coeficientes que as relacionam. 

Analisando a equação 1, nota-se que a resposta dinâmica de um sistema de 

medição pode relacionar tanto a quantidade medida quanto o valor real a relações 

temporalmente dependentes. No entanto, na prática considera-se somente 

aproximações simplificadas destes sistemas. 

Um instrumento de ordem zero, por exemplo, possui todos os coeficientes 

nulos, com exceção do a0. A equação 2 apresenta a relação entre as quantidades 

medidas e leituras de saída de um sistema deste tipo. (MORRIS, 2001) 

 𝑎0𝑞𝑠 = 𝑏0𝑞𝑒 ∴ 𝑞𝑠 =
𝑏0𝑞𝑒

𝑎0
𝑜𝑢 𝑞𝑠 = 𝐾𝑞𝑒  (2) 

É possível perceber, por meio da equação 2, que qualquer variação da 

grandeza de entrada implica em uma variação proporcional e instantânea do valor 

medido.  

Um instrumento de primeira ordem, por sua vez, é embasado na mesma 

equação genérica. Contudo, os valores dos coeficientes de entrada são nulos, com 
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exceção de b0, a0 e a1. Dessa forma, a resposta do sistema se relaciona a uma 

variação instantânea somada a uma parcela linearmente dependente do tempo. Essa 

parcela é expressa por uma componente multiplicada pela derivada primeira, de onde 

vem a numeração das ordens do instrumento em termos de resposta dinâmica. Para 

ordens maiores, o processo é análogo. Observa-se um aumento da complexidade do 

sistema a cada incremento de sua ordem. 

Para sistemas de medição de tensão, corrente e potência, as características 

dinâmicas podem ser desconsideradas na avaliação do comportamento da medida, 

pois o sistema se encontra em regime permanente. Processos térmicos ou 

ambientais, no entanto, requerem maior atenção em relação aos parâmetros 

dinâmicos dos mesmos. 

2.2. Fontes de erro e medidas para sua redução 

Os fatores causadores de erros em sistemas de medição possuem natureza 

diversa. Os mesmos podem ser divididos em erros inerentes ao processo de medição 

ou erros causados por distorções do sinal medido, sendo que o tratamento dos 

primeiros pode ser realizado através de técnicas de mitigação relativamente simples 

de serem implementadas. 

Os métodos de eliminação ou redução de erros são pensados especialmente 

para determinados tipos de erros, dos quais: erro sistemático, que aparece de forma 

permanente ou consistente no valor de saída de um instrumento, e erro aleatório, que 

é uma perturbação da medida causada por fatores aleatórios e imprevisíveis.  

É necessário que se saiba qual a contribuição de cada tipo de erro em 

determinado sistema, para que o processo de tratamento destses seja realizado com 

máxima eficiência. (MORRIS, 2001) 

2.2.1. Causas e tratamento de erros sistemáticos 

Os erros sistemáticos podem ser causados por diversos fatores, isoladamente 

ou por combinações dos mesmos. O mais comum é que o processo ou instrumento 

apresente erro devido às suas características intrínsecas, como tolerância de 

componentes, por exemplo. Entretanto, os fatores de erro sistemático podem surgir 
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também com o tempo, devido a desgastes mecânicos, efeitos ambientais ou distúrbios 

causados pela presença do próprio elemento de medição. 

A introdução de erros pelo próprio sistema de medição é um fato comum e 

normalmente constitui um erro difícil de ser tratado. Um exemplo de tal fato é a 

medição de tensão através empregando-sede um voltímetro. Quando o voltímetro é 

conectado em paralelo entre os pontos que se deseja mensurar a diferença de 

potencial elétrico, uma pequena corrente é drenada pelo mesmo, causando ligeira 

diminuição da própria tensão elétrica que se deseja registrar. Tal erro pode ser 

reduzido por meio da utilização de instrumentos com alta impedância de entrada e 

calibração adequada. 

Em termos gerais, os sistemas de medição sempre afetam os processos físicos 

mensurados. Dessa forma, o tratamento dessas interferências é feito reduzindo-se a 

magnitude das mesmas mediante cuidados no projeto do instrumento de medição. 

(MORRIS, 2001) 

O ambiente do processo físico também pode ser responsável pela ocorrência 

de erros sistemáticos nos sistemas de medição. Visto que as características estáticas 

e dinâmicas destses sistemas dependem de condições ambientais como temperatura, 

pressão ou umidade, observa-se variações nos parâmetros sistemáticos sempre que 

os instrumentos são submetidos a condições distintas às do momento de calibração. 

Para solucionar estse problema, são necessários cuidados especiais no projeto do 

instrumento para que o mesmo não seja fabricado com componentes muito sensíveis 

a variações ambientais. Existem também métodos de compensação que permitem 

que variações de temperatura, por exemplo, possam ser anuladas através por meio 

da soma de efeitos térmicos opostos. 

Distúrbios causados devido ao envelhecimento e desgaste de componentes 

dos instrumentos podem ser postergados por meio de utilização de componentes que 

apresentem maior resistência a esses fatores. Entretanto, a única solução completa é 

a calibração frequente dos dispositivos de medição. Essa é melhor forma de se corrigir 

desvios dos parâmetros de fabricação e de se compensar alguns fatores ambientais.  

2.2.2. Causas e tratamento de erros aleatórios 
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Erros de medição aleatórios são aqueles causados por variações imprevisíveis 

do processo físico medido ou do sistema de medição, ruídos, interferências ou outras 

influências ambientais. Como essas variações são imprevisíveis, não é possível 

prever o valor encontrado para uma medida de forma determinística. Assim sendo, o 

tratamento de erros aleatórios se dá normalmente por métodos estatísticos ou análise 

de probabilidade.  

A realização de um grande número de medidas e posterior análise da 

distribuição em frequência das mesmas permite que o valor medido seja extraído a 

partir do valor médio dessas amostras, enquanto a confiabilidade da medida depende 

da variância observada. Embora esse tratamento resulte na redução do erro aleatório, 

a variação das medidas causa incertezas de medição que devem ser consideradas 

juntamente com o valor final.  

Em sistemas práticos, a distribuição de frequência de uma variável é 

normalmente descrita pela forma de uma curva normal ou curva Gaussiana, conforme 

ilustra a Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.42.4. Curva Gaussiana 

Fonte: (DYER, 2004) 

A Figura 2.4 representa uma curva Gaussiana cujos parâmetros são o valor 

médio �̅� e o desvio padrão 𝜎. O desvio padrão representa uma medida de 

confiabilidade da medida realizada, de forma que quanto menor for o seu valor, mais 

próxima do valor real está o valor médio encontrado. Sendo 𝑑𝑖 o erro aleatório 

encontrado para determinada medida, tem-se que: 

 𝑑𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑚é𝑑𝑖𝑜  (3) 
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Ao realizar um grande número de medidas, o desvio padrão pode ser calculado 

com a partir da definição dada pela Equação 3 da seguinte forma: 

 𝜎 = √𝑉 = √𝑑1
2+𝑑2

2+⋯+𝑑𝑛
2

𝑛−1
  (4) 

Por meio das definições das Equações 3 e 4 é possível determinar valores de 

tolerância para a medida encontrada. Tal cálculo é realizado através de um parâmetro 

denominado erro padrão, que é dado por:  

 𝛼 =
𝜎

√𝑛
  (5) 

Por fim, o valor encontrado para uma medição com grande número de 

amostras, e efetuada conforme tal análise estatística descrita acima, é representada 

no seguinte formato: (MORRIS, 2001) 

 𝑥 = (𝑥𝑚é𝑑𝑖𝑜 ± 𝛼)  (6) 

2.3. Medição de variáveis elétricas 

Enquanto há algum tempo eram utilizados transdutores mecânicos para 

indicação de valores medidos para determinados processos, atualmente a maior parte 

dos instrumentos realiza a transdução para sinais elétricos. Devido a este fato, há 

grande disponibilidade de documentação relacionada a sistemas e métodos para 

medição de grandezas elétricas. Pode-se afirmar com segurança que hoje há formas 

de se medir praticamente qualquer fenômeno elétrico. (REGTIEN, 2005) 

Valores de tensão e corrente são aferidos através por meio da mensuração de 

efeitos causados devido à exposição de materiais a campos elétricos ou campos 

magnéticos. Após condicionamento e combinação desses efeitos, é possível 

determinar outras variáveis interdependentes como a potência e a energia. 

2.3.1. Considerações relativas à medição de tensão elétrica 

Devido às características do sistema de geração de energia elétrica utilizado 

globalmente (em corrente alternada), a tensão da rede elétrica pode ser expressa pela 

Equação 7.  

 𝑣 = √2 × 𝑉𝑝𝑉𝑅𝑀𝑆 × 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)  (7) 
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 onde VRMSp representa o valor eficaz do sinal senoidal de tensão, 𝜔 a frequência 

ângular da rede em 𝑟𝑎𝑑/𝑠 e t o instante de tempo em questão. 

 Assim, a medição de tensão de um sinal senoidal pode ser expressa através 

por meio de diversos parâmetros relacionados à forma e à amplitude destse sinal, 

como o seu valor médio quadrático (do inglês Root Mean Square – RMS), valor de 

pico, valor médio e valor absoluto médio. (IEEE POWER & ENERGY SOCIETY, 2010) 

Em instalações residenciais brasileiras, a tensão elétrica possui valor 

padronizado em 127VRMS de tensão fase-neutro / 220VRMS fase-fase ou 220VRMS de 

tensão fase-neutro / 380VRMS fase-fase em algumas localidades. Instrumentos como 

osciloscópios ou voltímetros são capazes de medir estes valores e informar ao 

usuário, mas não são uma solução prática quando se deseja processar, registrar e 

efetuar cálculos com o valor medido. 

Para que esses processos sejam realizados por sistemas autônomos, 

recomenda-se a utilização de medidores eletrônicos de tensão. No entanto, é 

necessário um circuito de condicionamento de sinais para atenuar o valor da tensão 

a níveis adequados de medição. 

Os cuidados necessários ao projeto do circuito de condicionamento do sinal de 

tensão envolvem a diminuição dos fatores causadores de erros durante o processo. 

Uma das possibilidades de condicionamento do sinal de tensão em corrente 

alternada é a utilização de transformadores de potencial. Através Por meio da relação 

de espiras entre o enrolamento primário e o enrolamento secundário, os 

transformadores de potencial ou TPs permitem que a tensão seja fortemente atenuada 

antes do processo de amostragem. Os erros mais comuns causados pela utilização 

deste equipamento são decorrentes da drenagem de corrente de magnetização no 

transformador, perdas internas e defasamento dos sinais devido ao efeito indutivo do 

mesmo. A Figura 2.5 ilustra o esquema de ligação de um transformador de potencial 

para fins de medição. 
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Figura 2.52.5. Atenuação da tensão da rede elétrica por meio de transformador de potencial 

 Fonte: Autor 

A utilização de divisores de tensão também permite a atenuação de sinais de 

tensão. Entretanto, tais configurações ficam sujeitas ao efeito de carga e podem 

apresentar erros mais elevados à medida que a atenuação requerida é mais forte. Tal 

efeito decorre do fato de a tolerância do maior resistorresistor de maior resistência 

apresentar ordem de grandeza próxima ao valor de resistência do menor resistor. 

A utilização de um circuito de condicionamento que apresente os dois métodos 

de atenuação é interessante, pois podem ser usadas resistências em valores mais 

próximos e transformadores de potencial com uma relação de espiras menor. A Figura 

2.6 ilustra tal configuração. 

 

Figura 2.62.6. Circuito para medição da tensão da rede com deslocamento do eixo central 

Fonte: (OPEN ENERGY MONITOR, 2015)(Measuring AC Voltage with an AC to AC power 
adapter, 2015)(Adaptado) 
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Nota-se que tal circuitoo circuito da Figura 2.6 apresenta um segundo divisor 

de tensão, responsável por deslocar o eixo central do sinal de tensão para que todos 

os valores medidos sejam positivos e possam ser fornecidos diretamente ao conversor 

analógico-digital (ADC – Analogic-to-Digital Converter). É esse conversor que realiza 

a transformação do sinal de tensão medido em um sinal digital, capaz de ser 

processado por sistemas computadorizados e transmitido por uma interface RF. Sua 

função será descrita em maiores detalhes no Capítulo 3. 

É interessante a utilização de um amplificador operacional em configuração 

isoladora – ou até mesmo projetado como um filtro passa baixas – no acoplamento 

entre o transdutor e o microcontrolador. A conexão isolada reduz consideravelmente 

o efeito de carga, enquanto o filtro passa baixas, quando especificado corretamente, 

atua como um filtro anti-falseamento. A importância desste filtro está na redução da 

amplitude de sinais em frequências que não são de interesse para medição, reduzindo 

também a sua contribuição no valor do sinal amostrado. 

2.3.2. Considerações relativas à medição de corrente elétrica 

De forma análoga à tensão elétrica, o valor esperado para a corrente é 

representado em termos de seu valor máximo multiplicado por uma função periódica 

senoidal, conforme a Equação 8. 

 𝑖(𝑡) = √2 × 𝐼𝑅𝑀𝑆𝑝 × 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 − 𝜃) (8) 

Nota-se que para a corrente, por definição, considera-se a contribuição de um 

ângulo θ, representando o atraso da corrente em relação à tensão, o que ocorre 

quando a carga conectada apresenta comportamento indutivo. Mais além, há 

situações em que as correntes, ou até mesmo as tensões, deverão ser expressas por 

mais de uma componente senoidal, como é o caso de sistemas que apresentem 

distorções harmônicas.1 

Em medições de corrente elétrica muitas vezes são utilizados transdutores e 

condicionadores de sinais que realizam a transformação da corrente do processo em 

um sinal de corrente de menor valor ou em um sinal de tensão. Tal medida decorre 

                                            
1 Tais situações não são abordadas matematicamente neste trabalho, 
dado o seu foco em medições residenciais para fins informativos. 
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do fato de que, normalmente, a passagem da corrente em seu valor total pelo sistema 

de medição é algo indesejável. (DYER, 2004) 

Um dos tipos mais comuns de transdutores para medição em corrente 

alternada são os transformadores de corrente ou TCs. Tais equipamentos apresentam 

em uma bobina secundária um fluxo de corrente proporcional ao mensurando. Tal 

processo ocorre por meio do acoplamento do campo magnético criado pelo 

enrolamento primário com o enrolamento do secundário, induzindo neste um sinal 

proporcional à corrente que se deseja medir. 

A utilização de resistores shunt constitui outro método para medição de 

corrente. Um resistor de pequeno valor previamente conhecido é inserido em série no 

circuito que se deseja realizar a medição. O valor de queda de tensão encontrado no 

resistor shunt é então utilizado para a determinação da corrente elétrica que percorre 

o mesmo. Tal sistema de medição é recomendado para circuitos em corrente contínua 

ou em medições em estado estacionário para corrente alternada. (DYER, 2004) 

Embora seja um método de baixo custo e grande facilidade de implementação, 

em alguns casos é inviável a inserção de um elemento em série no circuito principal, 

como em linhas que não podem ser desenergizadas ou condutores que não podem 

ser cortados. Além disso, a utilização de resistências shunt por si só implica na perda 

de isolação elétrica entre os circuitos de potência e de medição, o que normalmente 

é uma condição indesejável. Nestes casos normalmente são utilizados os 

transdutores sem conexão elétrica, como TCs toroidais ou métodos ópticos. Este 

problema não afeta medições a nível de aplicações residenciais, pois o 

seccionamento do circuito nestes casos não é algo problemático, ao contrário de 

sistemas em média / alta tensão, por exemplo. 

Outro tipo de sensor de corrente de uso relativamente comum é o sensor de 

efeito Hall, que se baseia na Força de Lorentz sobre os portadores de carga em uma 

placa condutora permeada por um campo magnético (RAMSDEN, 2011). A Figura 2.7 

ilustra este fenômeno. 
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Figura 2.72.7. Representação de um elemento sensor de efeito Hall 

Fonte: (BENTLEY, 2005) 

Conforme representado pelos vetores na Figura 2.7, quando uma placa 

condutora é percorrida por uma corrente I e permeada perpendicularmente por um 

campo magnético cuja densidade de fluxo é B, surge um campo elétrico mensurável 

devido ao deslocamento de portadores de carga, defletidos pela Força de Lorentz. Ao 

surgimento dessa diferença de potencial elétrico nessa situação dá-se o nome de 

Efeito Hall. Sabe-se também que a tensão medida entre os dois extremos da placa é 

proporcional à corrente que passa pela mesma quando as outras grandezas 

permanecem constantes. A adequação dos valores de tensão registrados é realizada 

através de circuitos condicionadores de sinais, que amplificam e filtram o sinal de 

tensão obtido, preparando-o para processamento. 

Independentemente do tipo de sensor utilizado, é interessante o 

condicionamento com isoladores e/ou filtros anti-falseamento em sua saída. Conforme 

já explicado, tais ações contribuem para a diminuição do erro no momento da medição 

e tornam a reconstrução do sinal mais fiel à realidade.  

2.3.3. Cálculo de valores RMS 

O valor instantâneo de tensão ou de corrente tem pouca utilidade prática para 

fins de indicação, pois são valores idealmente senoidais e periódicos em regime 

permanente. Para expressar essas quantidades de forma mais significativa, são 

utilizados os seus valores eficazes ou valores RMS. O valor RMS de um sinal em 

corrente alternada corresponde ao valor em corrente contínua que dissiparia a mesma 

quantidade de potência em uma carga resistiva em um segundo. (DAINTITH, 2009) 
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Matematicamente, o valor RMS de um conjunto de valores é determinado pela 

raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos valores deste conjunto, 

conforme definido pela Equação 9. (WOLFRAM RESEARCH, INC.) 

 𝑥𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑛
(𝑥1

2 + 𝑥2
2 + ⋯ + 𝑥𝑛

2) (9) 

Tal definição basta para o cálculo dos valores RMS de tensão e corrente a partir 

das medidas discretas obtidas pelo processo de conversão analógico-digital. Os sinais 

de saída dos circuitos condicionadores de tensão e corrente são amostrados e 

convertidos em dados neste processo. Posteriormente, tais dados são armazenados 

e seus valores RMS são calculados por meio de algoritmo que implemente a função 

de cálculo do valor RMS, representado na Equação 9. 

2.3.4. Medição indireta: cálculo de potência e energia 

A potência é, por definição, uma grandeza que expressa a taxa temporal de 

transmissão ou recepção de energia por determinado equipamento. A instrumentação 

para medição de potência elétrica é diversa e de fácil aquisição. Normalmente, 

utilizam-se instrumentos para medição de tensão e corrente, cujas saídas são 

operadas analogicamente para obtenção do valor de potência. A Figura 2.8 ilustra 

este método. 

 

Figura 2.82.8. Esquema para medição de potência por meio de TCs e TPs 

Fonte: (DYER, 2004) 

Dada a disponibilidade desses instrumentos e de microcontroladores, é 

possível obter um maior número de variáveis elétricas por meio de cálculos e do 
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processamento das medidas de tensão e corrente. Por este método, a multiplicação 

dos valores instantâneos de tensão e corrente, bem como os outros cálculos 

necessários à obtenção da potência ativa, da potência aparente, do fator de potência 

e até mesmo da energia, são realizados digitalmente na unidade de processamento 

do microcontrolador. O diagrama de blocos de um medidor de energia baseado neste 

processo é mostrado na Figura 2.9. 

 

Figura 2.92.9. Representação em diagrama de blocos de um sistema de medição de energia 
com aplicação de microcontroladores 

Fonte: (DYER, 2004) (Adaptado) 

A Figura 2.9 mostra que, por meio daPor este método, a multiplicação dos 

valores instantâneos de tensão e corrente, é possível  bem como os outros  realizar 

todos os cálculoss necessários à obtenção da potência ativa, da potência aparente, 

do fator de potência e até mesmo da energia, são realizados digitalmente na unidade 

de processamento do microcontrolador. 
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CAPÍTULO 3. MICROCONTROLADOR 

Um microcontrolador é um sistema integrado composto, no mínimo, por um 

núcleo processador (CPU – Central Processing Unit), unidades de memória, um 

gerador de clock e uma interface de entrada/saída. Sua utilização está diretamente 

relacionada às atividades de automatização, processamento e controle em sistemas 

embarcados. Atualmente, as aplicações que fazem uso de microcontroladores são as 

mais diversas possíveis, passando pelos setores automobilístico, hospitalar, 

industrial, comercial até utilidades relacionadas ao lazer (como em brinquedos), 

instrumentos, eletrodomésticos, entre outros. Basicamente, pode-se afirmar que 

praticamente qualquer produto eletrônico que interage com o seu usuário por meio de 

teclados, botões e/ou indicadores contém um microcontrolador. (BRAIN, 2000)  

A Figura 3.1 ilustra as funções básicas encontradas em um microcontrolador 

simples. 

 

Figura 3.13.1. Componentes essenciais de um microcontrolador. 

Fonte: (DAVIES, 2008) (Adaptado) 

Em termos práticos, o que diferencia os microcontroladores mais simples dos 

mais complexos, em termos de sua estrutura funcional, são os módulos periféricos. 

Quando tal tecnologia ainda não havia sido concebida, os módulos auxiliares eram 

partes fisicamente separadas que poderiam ser conectadas a microprocessadores de 

acordo com as necessidades da aplicação idealizada. Atualmente, tais módulos e 

periféricos são integrados ao mesmo circuito, o que contribui para o fato de os 

microcontroladores também serem denominados ou classificados como SoCs 

(System on a Chip). (DAVIES, 2008) 
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Interfaces de comunicação, timers, comparadores, conversores analógico-

digital, conversores digital-analógico, watchdogs e emuladores integrados são alguns 

dos periféricos incluídos em microcontroladores comerciais, atuando como unidades 

auxiliares no desempenho da função desejada pelo microcontrolador. A explicação 

detalhada dos módulos utilizados neste trabalho é realizada ao longo deste capítulo. 

3.1. Unidade central de processamento (CPU) 

A unidade central de processamento é considerada o “cérebro” do 

microcontrolador. É onde as instruções programadas são decodificadas e executadas 

por meio do controle do fluxo de dados entre os endereços de memória.  

A CPU pode ser dividida em blocos funcionais, entre os quais: a unidade de 

lógica aritmética (ALU – Arithmetic Logic Unit), responsável pelos cálculos e pela 

execução de instruções; o decodificador, que converte as instruções gravadas 

(programa) em informações processáveis pela ALU; o sequenciador, que gerencia o 

fluxo de informações no barramento de dados e os registradores, que são um espaço 

da memória que contém informações vitais para o funcionamento da unidade. O 

número de registradores e a nomenclatura utilizada variam de acordo com o 

fabricante. Entretanto, os que se encontram na maioria dos microcontroladores, são o 

ponteiro da pilha e o contador de programa. (KALRA e KALRA, 2010) 

O ponteiro da pilha (SP – Stack Pointer) contém o endereço da localização do 

próximo dado da pilha. A pilha, é um trecho de memória onde os dados podem ser 

inseridos sequencialmente (e retirados seguindo a sequência inversa) com instruções 

simples. O contador do programa (PC – Program Counter), por sua vez, é considerado 

o registrador de maior importância, pois guarda o endereço de memória da próxima 

instrução a ser executada pelo microcontrolador. 

Nota-se que o funcionamento da CPU está profundamente ligado ao seu 

acesso à memória e às informações nela contidas, visto que a função da unidade de 

processamento é apenas processar os dados e executar instruções do programa, que 

por sua vez estão armazenados na memória. 

3.2. Memória 
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A memória é o local onde as instruções do programa e os dados são 

armazenados. Sua construção física pode variar de acordo com a tecnologia utilizada, 

mas o seu funcionamento pode ser generalizado por meio da representação em 

blocos ou espaços que são capazes de armazenar informações binárias. A localização 

de um espaço de memória é dada pelo seu endereço, cujo valor é utilizado no 

programa para coordenar as ações de transferência de dados entre os módulos 

(inclusive a CPU). A Figura 3.2 ilustra como estes espaços podem ser visualizados e 

quais os tipos de informações neles contidos. 

 

Figura 3.23.2. Representação da ordem dos bits, bytes e words na memória. 

Fonte: (DAVIES, 2008) (Adaptado) 

Analisando a Figura 3.2, é possível perceber que trata-se de um 

microcontrolador com endereçamento em 8 bits. O bit é a menor unidade de 

informação de um sistema binário, podendo o seu valor corresponder ao nível lógico 

baixo (0) ou alto (1). Oito bits formam um byte, e dois bytes foram uma palavra (ou 

word). No exemplo acima, os endereços são mostrados à esquerda, onde nota-se que 

a cada endereço pode ser atribuída uma informação de um byte.  

Para referenciar os valores de início e término de uma informação binária, são 

introduzidas as notações de bit menos significativo (LSB – Least Significant Bit) e bit 

mais significativo (MSB – Most Significant Bit), também denominado “bit mais à 

esquerda”. Tal referência indica a posição do bit especificado em uma sequência 

específica. 

Em um microcontrolador comumente utiliza-se mais de um tipo de memória. A 

memória não-volátil (como a Flash ROM, por exemplo) é responsável por armazenar 

o programa e as constantes estabelecidas pelo programador. Este tipo de memória 

não apresenta, em circunstâncias normais de funcionamento, perda de informações 
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quando o circuito é desenergizado. Entretanto, além de o acesso aos dados ser mais 

lento em comparação às memórias voláteis, há uma limitação em relação ao número 

de vezes que os dados podem ser reescritos, o que está relacionado à deterioração 

das células de memória devido ao desgaste causado pelo processo de escrita. 

(STORAGE NETWORKING INDUSTRY ASSOCIATION, 2009) 

As memórias voláteis apresentam velocidades de acesso e de escrita muito 

superiores às memórias não-voláteis. Entretanto, a informação só é mantida enquanto 

o circuito tiver energizado. Quando a alimentação elétrica da memória volátil é 

interrompida, os dados armazenados são perdidos muito rapidamente. Um exemplo 

de memória volátil é a memória de acesso aleatório (RAM – Random Access Memory). 

3.3. TI MSP430 

Para realização das tarefas propostas neste trabalho, foram utilizados 

microcontroladores da família MSP430, da Texas Instruments. O MSP430 faz parte 

de uma linha de microcontroladores de baixo consumo de energia, baseados em 

arquitetura RISC (Reduced Instruction Set Computer) e aptos ao processamento de 

sinais mistos (analógico e digital).  (TEXAS INSTRUMENTS INC.) 

A Tabela 3.1 mostra as principais funcionalidades de diferentes famílias da 

linha MSP 430, destacando aquelas de maior importância para o trabalho proposto. 

Tabela 3.1. Características das famílias de microcontroladores da linha MSP 430. 

Série Baixo consumo 

Núm. 
Componente 

MSP430L09x MSP430G2x/i2x MSP430F1x MSP430F2x/4x 
MSP430FRxx 

FRAM 

Freq. Máx 
(MHz) 

4 16 16 16 24 

NVM (máx 
KB) 

0 56 120 120 128 

SRAM(máx 
KB) 

2 4 10 8 2 

GPIO 11 4-32 10-48 14-80 17-40 
Comparador Sim Sim Sim Sim Sim 
Timer Sim Sim Sim Sim Sim 
ADC Sim Sim Sim Sim Sim 
DAC Não Sim Sim Sim Sim 
UART Não Sim Sim Sim Sim 

Fonte: (TEXAS INSTRUMENTS INC.) (Adaptado) 
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Baseado Com base no resumo de funcionalidades mostrado na Tabela 3.1 e 

em outras considerações como relação custo/benefício e facilidade de programação, 

foram escolhidos microcontroladores MSP430G2x (mais precisamente, o modelo 

MSP430G2553) para o desenvolvimento do projeto deste trabalho. Uma das grandes 

vantagens consideradas foi a possibilidade de aquisição deste tipo de 

microcontrolador com o kit de desenvolvimento MSP Launchpad™, que integra o 

microcontrolador a uma plataforma de emulação e debugging, fazendo com que o 

processo de programação e prototipagem seja mais simples e intuitivo. Além disso, o 

MSP Launchpad™ já contém alguns dos componentes básicos necessários ao 

funcionamento do microcontrolador, mostrados na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Esquemático de ligação do MSP Launchpad™. 

Fonte: (TEXAS INSTRUMENTS INC., 2010) 

 Analisando a Figura 3.3, nota-se que o circuito recomendado pelo fabricante 

para ligação do microcontrolador contém alguns componentes básicos, como, por 

exemplo, capacitores para estabilizar a tensão Vcc. Esses componentes já são 

instalados no kit de desenvolvimento MSP 430 Launchpad™. 
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De acordo com a fabricante, as principais funcionalidades disponíveis do 

microcontrolador escolhido são: baixíssimo consumo (230 μA @ 2,2V-1MHz em modo 

ativo, 0.5 μA em modo de repouso), modulo básico de clock com disponibilidade para 

frequências até 16MHz e entradas para fontes externas de clock, dois timers de 16bits 

com três registradores de comparação cada, interface de comunicação série (suporte 

às tecnologias UART, SPI e I²C™), conversor analógico-digital de 10bits (até 200.000 

amostras por segundo, com referência interna, S&H – Sample & Hold), entre outras. 

A Figura 3.4 mostra o esquemático interno do modelo dos microcontroladores 

adquiridos. (TEXAS INSTRUMENTS INC., 2011) 

 

Figura 3.43.3. Diagrama funcional de blocos do MSP430G2553 de 20 pinos. 

Fonte: (TEXAS INSTRUMENTS INC., 2011) (Adaptado) 

Por meio do diagrama funcional da Figura 3.4 é possível ver quais os periféricos 

que conferem ao MSP430G2553 as funcionalidades descritas ao início desta seção. 

Os detalhes sobre o funcionamento destes periféricos são explicados ao longo desta 

seção. 

3.3.1. Gerador de clock 

De acordo com informações da folha de dados do modelo adquirido, o clock 

utilizado pelos sistemas e módulos do MSP430G2553 é fornecido pelo módulo básico 

de clock, representado no diagrama da Figura 3.4 como “Gerador de clock”. 
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É possível obter múltiplos sinais de clock a serem utilizados pelos outros 

módulos e pela CPU de forma completamente distinta. Esses sinais podem ser 

gerados pelo oscilador interno digitalmente controlado (DCO – Digitally Controlled 

Oscillator), pelo oscilador interno de baixa frequência (que apresenta consumo de 

energia extremamente reduzido) ou por um cristal conectado externamente. Os 

osciladores internos e/ou externos do módulo gerador de clock permitem que os 

seguintes sinais possam ser fornecidos ao microcontrolador e seus módulos 

periféricos: clock principal (MCLK – Master Clock), que é utilizado pela CPU; clock 

sub-principal (SMCLK – Sub-Main Clock), que é utilizado pelos módulos periféricos e 

clock auxiliar (ACLK – Auxiliary Clock), que também pode ser utilizado pelos módulos 

periféricos, caso os mesmos sejam configurados para tal. (TEXAS INSTRUMENTS 

INC., 2011) 

A configuração dos parâmetros de trabalho do módulo básico de clock é 

realizada por meio da escrita de dados nos registradores DCOCTL, BCSCTL1, 

BCSCTL2 e BCSCTL3. Há ainda dois registradores relacionados à utilização de 

mecanismos de interrupção pelo periférico.2  

Um exemplo de configuração que pode ser realizada é a seleção da frequência 

do DCO, que pode ser configurada por software por meio da alteração dos valores 

contidos nos registradores RSELx e DCOx. O primeiro define qual das 16 faixas de 

frequências será utilizada e o segundo define qual dos 8 possíveis valores dentro da 

faixa utilizada será selecionado. A Figura 3.5 mostra essa relação. (TEXAS 

INSTRUMENTS INC., 2004) 

                                            
2 A interrupção é uma funcionalidade de microcontroladores que 
permite que a execução do programa principal seja suspensa para que 
um periférico possa realizar determinada atividade. A utilização de 
interrupções evita lógicas em que o microcontrolador precisa consultar 
constantemente o momento de utilizar determinado periférico (polling). 
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Figura 3.53.4.Relação entre os valores de RSELx e DCOx e a frequência DCO. 

Fonte: (TEXAS INSTRUMENTS INC., 2004) 

3.3.2. Timer_A 

O Timer_A é um módulo temporizador/contador de 16 bits com três 

registradores de captura/comparação. Estes últimos são os elementos que permitem 

que este periférico consiga transcender a sua função básica de contador, sendo 

possível também calcular intervalos de tempo entre eventos. A Figura 3.6 ilustra o 

diagrama de blocos que caracteriza o seu funcionamento. 

 

Figura 3.63.5. Diagrama representando o bloco temporizador do Timer_A 

Fonte: (TEXAS INSTRUMENTS INC., 2004) (Adaptado) 

Por meio da Figura 3.6, nota-se que o funcionamento do módulo está 

centralmente ligado ao bloco TAR, nome dado ao temporizador de 16 bits. 

Primeiramente, o sinal de clock a ser utilizado é definido de acordo com a informação 

inserida no endereço TASSELx. Este sinal pode ter a sua frequência dividida em até 

oito vezes por meio da configuração dos bits IDx. Após passar pelo divisor, esse sinal 

é utilizado como sinal de clock pelo registrador TAR, que incrementa ou decrementa 
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o seu valor a cada borda de subida do pulso de clock. (TEXAS INSTRUMENTS INC., 

2004) 

A variação do valor do registrador TAR depende do conteúdo dos bits MCx, 

que determinam qual dos modos de operação do timer é o selecionado, a saber: o 

modo de subida, em que o timer conta repetidamente de zero até um valor máximo, 

escrito pelo usuário no endereço TACCR0; o modo contínuo, em que a contagem 

segue continuamente de zero até o valor máximo que cabe dentro do registrador TAR 

(0FFFFh); e o modo de subida e descida, no qual a contagem segue de zero até o 

valor de TACCR0 e depois volta para zero, de forma sempre contínua. 

3.3.3. Conversor Analógico-Digital 

Conforme explicado brevemente no Capítulo 2, a interface entre um circuito de 

condicionamento analógico e um microcontrolador é realizada pelo conversor 

analógico-digital. Isso se deve ao fato de o processamento das informações em um 

MCU (MicroController Unit) ocorrer digitalmente, sendo necessário um processo de 

digitalização do sinal analógico para que o mesmo possa ser armazenado e 

processado, o qual é realizado pelos ADCs. 

Para realizar esta tarefa, os conversores AD normalmente utilizam-se de 

referências e circuitos comparadores. Há, no entanto, diversas arquiteturas 

diferenciadas para realizar todo o processo de conversão: algumas são muito rápidas, 

mas extremamente complexas, enquanto outras são mais simples e de fácil 

implementação. O ADC do MSP430 utiliza uma metodologia de conversão por 

aproximações sucessivas, cuja explicação encontra-se adiante: (KESTER, 2005) 

 Quando o conversor recebe a instrução para iniciar a conversão, todos os 

bits do registrador de aproximação sucessiva (SAR – Sucessive 

Approximation Register) são zerados, exceto o bit mais significativo. 

 A saída do SAR ativa um conversor digital-analógico (DAC – Digital-to-

Analog Converter), cujo sinal de saída é comparado com o sinal amostrado. 

Caso o último seja maior que o sinal gerado a partir DAC, o bit se mantém 

em nível alto. Caso contrário, o bit também é zerado. 
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 O processo se repete para os próximos bits, fazendo uma varredura dos bits 

do SAR e os modificando de acordo com o critério comparativo adotado.  

 Quando todos os bits tiverem sido testados e seu valor tiver sido 

determinado, a conversão é considerada completa, e o valor do registrador 

SAR corresponde ao valor digitalizado da medida. 

Tal processo deve ocorrer em um intervalo muito curto de tempo, de forma que 

o valor medido não varia de forma significativa durante a amostragem. A Figura 3.7 

mostra um gráfico exemplificando o funcionamento do algoritmo de aproximações 

sucessivas. 

 

Figura 3.73.6. Representação do funcionamento do algoritmo de aproximações sucessivas. 

Fonte: (ITWISSEN) (Adaptado) 

3.3.4. UART 

O UART – Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (em tradução livre, 

Transmissor/Receptor Universal Assíncrono) é um formato de comunicação de forma 

serial. De funcionamento relativamente simples, um módulo de comunicação UART 

efetua a transmissão da informação a cada bit, individualmente, de forma sequencial. 

Por se tratar de um formato assíncrono, os dispositivos que trocam informações entre 

si utilizando a tecnologia UART não precisam compartilhar um sinal de clock. Supõe-

se, no entanto, que os componentes comunicantes mantenham uma velocidade de 

transmissão padronizada e pré-determinada, tecnicamente denominada baud rate. 
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São necessários apenas dois pontos de conexão para estabelecer uma 

comunicação UART: os pinos de transmissão (Tx) e recepção (Rx). Para que os 

módulos possam trocar informações entre si, os pinos devem estar conectados de 

forma intercalada, ou seja, a saída Tx do módulo A deve estar conectada na entrada 

Rx do módulo B e a entrada Rx do módulo A deve estar conectada à saída Tx do 

módulo B. A informação então pode fluir entre os módulos desde que os mesmos 

obedeçam à mesma codificação e possuam os mesmos parâmetros configurados, 

como baud rate, número de bits de parada, presença ou ausência de bit de paridade 

e número de bits no frame de dados. A Figura 3.8 apresenta a composição do frame 

UART. 

 

Figura 3.83.7. Exemplo de frame de UART que pode ser configurado no MSP430. 

Fonte: (TEXAS INSTRUMENTS INC., 2004) 

Analisando a Figura 3.8, é possível perceber que o valor de determinados bits 

é utilizado para controlar parâmetros do frame UART. Tais configurações serão 

descritas mais adiante. Há ainda determinados procedimentos para transmissão de 

informações específicas que podem ser úteis aos módulos, como a transmissão de 

um frame que sinalize uma pausa ou sincronização entre equipamentos 

comunicantes, detecção automática de baud rate, entre outros. Tais procedimentos 

não serão explicados neste trabalho, pois não foram utilizados na implementação do 

projeto em questão. A disponibilidade de utilização do protocolo UART no MSP430 e 

no módulo transmissor utilizado neste trabalho permitem que haja uma ponte de 

comunicação entre os dois sistemas, concebidos por fabricantes diferentes e com 

propósitos diferentes. Tal padronização e flexibilidade de configuração do protocolo, 

em ambos os módulos, torna possível a tarefa de transmitir as informações das 

medidas processadas ao módulo RF, que irá executar os procedimentos necessários 

ao envio dos dados à unidade centralizadora. 
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CAPÍTULO 4. TRANSMISSÃO 

Desde sua concepção, os sistemas de transmissão de informações aplicam 

técnicas de modulação complexas e possibilitam a utilização de diversos meios de 

transmissão, cada um com suas vantagens e desvantagens. Estes sistemas podem 

ser classificados de acordo com os padrões, os protocolos e o meio físico utilizados. 

A escolha do tipo de rede a ser adotado depende das necessidades da 

aplicação em termos de: consumo de energia, distância máxima e taxas de 

transmissão, planejamento da estrutura física da rede e capacidade de 

processamento dos sistemas microcontrolados associados. 

Uma forma de categorizar redes de comunicação para que seja possível 

identificar de imediato a distância média de transmissão e a sua finalidade é a 

classificação por abrangência física. Essa categorização apresenta certa flexibilidade, 

principalmente após o desenvolvimento recente de alguns padrões de rede de uso 

mais comum.  

Redes denominadas Wide Area Network (WAN) são aquelas que cobrem 

grandes distâncias, conectando regiões países ou até mesmo o mundo todo: a 

Internet, por exemplo, pode ser vista como uma WAN de abrangência global. 

Redes Metropolitan Area Network (MAN) são aquelas que cobrem regiões 

específicas de uma cidade ou até mesmo uma metrópole inteira, oferecendo 

infraestrutura integrada de comunicação para distritos ou regiões urbanas. Essas 

redes devem ser capazes de comportar um grande fluxo de dados de diversos tipos. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, são utilizadas redes operantes em 

escalas muito menores que as até então citadas. Um exemplo é a Local Area Network 

(LAN), que promove uma interface de comunicação entre computadores e outros 

dispositivos em uma área mais limitada, como uma edificação ou um ambiente 

residencial. 

Redes de abrangência ainda menor e de caráter mais pessoal são classificadas 

como Personal Area Network (PAN): uma infraestrutura de comunicação centrada no 

espaço de trabalho ou de convivência de um indivíduo. As PANs normalmente 

apresentam tecnologias de transmissão sem fio devido à falta de praticidade de 

conexões cabeadas nesta categoria. Assim, essas redes também podem receber a 
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denominação Wireless Personal Area Network (WPAN). A Figura 4.1 ilustra o escopo 

espacial dos diferentes tipos de rede citados. 

 

Figura 4.14.1. Representação gráfica das categorias de rede conforme abrangência 

Fonte: (MUJARIć, 2015) (Adaptado) 

 Conforme o objetivo deste trabalho, são citadas redes classificadas 

como PANs ou LANs. Redes de escopos maiores apresentam nível de complexidade 

muito grande, mas formam um interessante campo de trabalho e oferecem 

possibilidade de expansão da tecnologia de comunicação idealizada para a IoT. 

4.1. Padronização IEEE para redes LAN/PAN 

Sistemas de transmissão de dados vêm sendo desenvolvidos há muito tempo, 

o que culmina com a consolidação de diversos padrões e normas de concepção, 

fabricação e uso. Embora a classificação por abrangência ofereça uma forma de 

categorização importante, sozinha ela não é suficiente para especificar uma rede de 

comunicação para uma aplicação: as tecnologias presentes em cada padrão os 

tornam distintos em relação a outros parâmetros. Portanto, a análise de características 

desejáveis para a rede proposta para este projeto deve ser realizada sempre em 

relação ao conjunto de parâmetros e definições, e não individualmente. 

Os padrões de redes sem fio mais comuns são o Bluetooth®, o Wi-Fi ® (IEEE 

802.11), e o ZigBee®. Existem outros que tem se tornado mais populares atualmente, 

mas que ainda não tiveram seu uso amplamente difundido. 
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O padrão IEEE 802.11 compõe uma série de normas e documentos que 

definem a tecnologia denominada Wi-Fi ®. Essas normas estão em constante 

melhoria, o que torna arriscada a definição de uma taxa de transferência máxima, visto 

que a mesma aumenta progressivamente a cada nova versão lançada. Vale ressaltar, 

no entanto, que o IEEE 802.11 apresenta, em geral, altas taxas de transferência e 

distâncias de transmissão por volta de 30 a 100 metros. Entretanto, dispositivos que 

operam com este padrão de comunicação normalmente apresentam maior consumo 

de energia, custo e complexidade. (FARAHANI, 2008) 

O Bluetooth®, por outro lado, apresenta taxas de transferência de valor mediano 

a distâncias de operação muito curtas, por volta de 2 a 10 metros. Embora seja uma 

boa alternativa, a rede Bluetooth® é empregada em conexões com pequena 

quantidade de dispositivos, além da necessidade de grande proximidade entre os 

mesmos. 

O padrão ZigBee ® é considerado por muitos autores o melhor tipo de rede para 

aplicação de sistemas de sensores em redes sem fio: apesar da taxa de transferência 

ser bastante reduzida, o consumo de energia, a complexidade e o custo são ditos 

inferiores em comparação aos outros padrões mais populares . (SATO, 2011). A 

Figura 4.2 mostra um gráfico comparativo dos padrões de redes LAN/PAN mais 

usados em relação a diversas características. 

 

Figura 4.24.2. Representação comparativa entre os principais padrões de rede sem fio 

Fonte: (FARAHANI, 2008) (Adaptado) 

O ZigBee ® apresenta tipicamente taxas de transferência variando entre 20kbps 

e 250kbps. Embora seja considerada baixa, essa velocidade é suficiente para 

transmissão de valores medidos em intervalos de tempo mais longos. Assim, não há 

prejuízo para a aplicação e a mesma ainda apresenta maior confiabilidade devido à 

simplicidade de implementação do padrão. Mais além, o baixo consumo de energia 
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permite a operação contínua dos módulos durante anos sem a necessidade de se 

trocar as baterias ou ainda por mecanismos de coleta de energia do ambiente. 

(ZIGBEE ALLIANCE, 2012) 

Com as sucessivas melhoras implementadas no padrão ZigBee ®, hoje é 

possível encontrar no mercado módulos com distâncias de transmissão e recepção 

de até dezenas de quilômetros em espaço aberto (não obstruído). 

4.2. Topologias e estrutura de redes em camadas 

Os dispositivos constituintes de uma rede operando com o padrão ZigBee®, 

podem apresentar mais de um tipo de comportamento de acordo com as 

funcionalidades programadas. Esses podem ser classificados como: coordenadores, 

roteadores ou dispositivos de uso final (end device). 

Toda rede ZigBee® deve conter um único dispositivo coordenador. Ele é 

responsável pela formação e pelo gerenciamento da rede, pelo controle de fluxo de 

informações e pela distribuição de endereços. (SANTOS e LINESSIO, 2012) 

Roteadores, por sua vez, são dispositivos de comunicação e troca de dados de 

função mais completa: são capazes de se integrar a redes já existentes, desempenhar 

funções de envio e recepção de informações e encaminhar informações de um nó a 

outro. Em certas topologias, o nó roteador é imprescindível à propriedade de 

recuperação automática da rede. 

Por fim, dispositivos de uso final são elementos que apenas enviam ou recebem 

informações diretamente, mas não podem encaminhar mensagens de um nó a outro. 

Em compensação, esses nós podem ser desligados quando não estão 

desempenhando nenhuma função. Assim, dispositivos de uso final alimentados por 

fontes de energia de baixa capacidade podem ter a sua durabilidade prolongada caso 

sejam programados de forma eficiente em termos de gerenciamento energético. 

(FALUDI, 2011) 

Quanto à topologia da rede, o ZigBee® oferece ainda mais vantagens em 

relação aos padrões concorrentes. Os dispositivos podem ser conectar em diversas 

formações, o que confere às redes uma estruturação mais flexível. A determinação da 
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topologia depende de como os links de dados dos módulos RF são estabelecidos e 

quais as funções desempenhadas pelos mesmos. 

Os nós conectados em topologia par formam o tipo de rede mais simples que 

se pode construir, com apenas dois pontos de conexão. Tal configuração possui custo 

mais reduzido, mas as suas aplicações práticas são limitadas e não aproveitam as 

vantagens oferecidas pela flexibilidade do padrão.  

Formações mais elaboradas, como as topologias em estrela ou em malha, são 

as que têm melhores condições de aproveitar as funcionalidades do padrão ZigBee®. 

Enquanto a formação estrela apresenta aspecto mais centralizado, a rede em malha 

é composta por diversos elementos roteadores que oferecem múltiplos caminhos para 

o fluxo de informações. Tal topologia permite que nós muito congestionados possam 

ter a sua carga aliviada por outros roteadores, além de conferir robustez à conexão, 

pois na eventual perda de um dos nós roteadores, os dados podem seguir sem 

interrupções caso haja outro nó roteador disponível em seu campo de transmissão e 

recepção. A Figura 4.3 ilustra os diferentes tipos de topologia de rede disponíveis para 

dispositivos ZigBee®. 

 

Figura 4.34.3. Representação das conexões entre os nós da rede ZigBee®, diferenciados de 
acordo com a sua função 

Fonte: (FALUDI, 2011) (Adaptado) 
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4.3. Módulos adquiridos, funcionalidades, estrutura de mensagens 

Para a realização do projeto e das montagens deste trabalho realiza-se a 

aquisição de módulos RF programados e concebidos para utilização do padrão IEEE 

802.15.4, no qual o ZigBee® se baseia. Esses módulos são denominados XBee-PRO® 

e são fabricados pela empresa Digi International desde 2005. 

A adoção do modelo de segunda geração (XBee-PRO®) se deve às suas 

inúmeras vantagens em relação à primeira geração. Entre elas, destacam-se o 

aumento considerável do alcance de transmissão e maior sensibilidade do receptor. 

A Tabela 4.1 ilustra as principais diferenças entre as duas famílias de módulos XBee®. 

Tabela 4.1. Especificações dos módulos XBee® e XBeePro®. 

 XBee® XBee-PRO® 

Alcance (ambientes internos) Até 30m 
Até 90m (60m para XBee-

PRO® internacional) 

Alcance (ambientes externos) Até 90m 

Até 1600m (750m para 

XBee-PRO® 

internacional) 

Potência de transmissão 1mW (0dBm) 
63mW (18dBm) / 10mW 

(10dBm – internacional) 

Sensibilidade do receptor -92dBm -100dBm 

Frequência de operação ISM 2.4GHz ISM 2.4GHz 

Topologias de rede suportadas 

Par 

Ponto-a-ponto 

Ponto-multiponto 

- 

Número de canais 
16 canais de sequência 

direta 

12 canais de sequência 

direta 

Fonte: (DIGI-KEY, 2015) 

  

Para transmitir e receber mensagens, o módulo XBee® requer apenas quatro 

conexões externas: 

 Alimentação em corrente contínua (+) dentro da faixa adequada de tensão, 

entre 2,8V e 3,4V. 

 Referência GND 

 DIN – Entrada de dados UART 

 DOUT – Saída de dados UART 
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Quando configurado no modo de transmissão transparente, os módulos XBee® 

atuam como uma linha serial comum: qualquer dado recebido pelo pino DIN é 

imediatamente encaminhado para um buffer e preparado para transmissão pelo 

circuito RF. De maneira análoga, qualquer dado recebido pelo circuito RF é 

imediatamente repassado a um buffer que o encaminha ao pino DOUT. A Figura 6 

ilustra este processo em um diagrama de fluxo de dados. 

 

Figura 4.44.4. Diagrama de fluxo de dados nos módulos XBee® no Modo Transparente. 

Fonte: (DIGI-KEY, 2015) (Adaptado) 

Além do modo Transparente, os módulos XBee® também podem estabelecer 

comunicação entre si por meio do Modo API (Application Programming Interface – 

Interface de Programação de Aplicações), que se baseia em uma série de padrões 

para envio ou recebimento de frames ou blocos de informação pré-estruturados. 

(DIGI-KEY, 2015) 

Há ainda um terceiro modo de operação, denominado modo de Comando AT. 

Neste caso, o módulo XBee® entra em um regime especial de funcionamento que 

permite que os caracteres recebidos sejam interpretados como comandos, sendo 

possível efetuar a leitura ou modificação dos parâmetros do módulo RF. A partir deste 

modo de comando é possível efetuar diversas configurações que alteram o 

funcionamento dos módulos, como modificação da velocidade de transmissão (baud 

rate), migração para outro canal de comunicação, mudança do nome ou função do nó 

na rede, entre outras. 

A flexibilidade operacional do XBee® fica evidente devido à simplicidade com a 

qual os seus parâmetros funcionais podem ser alterados, o que permite ao usuário 

adequá-lo às necessidades da sua aplicação de maneira intuitiva e descomplicada. 
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CAPÍTULO 5. IMPLEMENTAÇÃO 

No Capítulo 2 foram explicados os métodos utilizados para condicionamento 

dos sinais de tensão e corrente a serem digitalizados, bem como os fatores de erros 

e desvantagens de algumas metodologias específicas. Durante a etapa de 

implementação, são escolhidos instrumentos que cumprem os propósitos de 

condicionamento previamente descritos, o que torna possível a geração de um sinal 

diretamente proporcional à medida e que esteja em amplitude adequada à aplicação 

ao microcontrolador. 

5.1. Especificação dos transdutores de tensão e corrente 

O transdutor de tensão escolhido é classificado pelo fornecedor (Robothome) 

como um módulo ativo transformador de tensão. Segundo as especificações 

fornecidas, tal instrumento é composto por um pequeno transformador de tensão de 

precisão e de baixa potência (suficiente para fins de medição) ligado a um amplificador 

operacional LM358, cujo ganho pode ser ajustamento ajustado manualmente por um 

trimpot. A grande oferta de sensores similares no mercado e o preço reduzido em 

relação às vantagens da utilização deste instrumento se constituem como fator 

determinante na sua escolha. A Figura 5.1 ilustra o instrumento descrito acima. 

 

Figura 5.15.1. Transdutor utilizado no condicionamento do sinal de tensão.  

Fonte: Robothome 

A tensão máxima suportada na entrada é 250 Vca. Durante ensaios em 

laboratório, constatou-se que o sinal de saída apresenta um offset igual a 𝑉𝑐𝑐/2, 
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tornando-o ideal para aplicação direta no conversor AD. Observou-se também que a 

regulação do ganho pode ser feita em uma faixa extensa o suficiente para que o sinal 

apresente saturação, o que requer atenção especial à faixa de variação do sinal de 

entrada durante a regulação do ganho, de forma que a saturação não cause erros no 

sinal medido. 

Para a definição do sensor de corrente, recomenda-se a aquisição de 

componentes que apresentam grande disponibilidade, e, preferencialmente, que 

apresentem circuito de condicionamento do sinal integrado, pois tais instrumentos 

apresentam menores erros associados e a sua confiabilidade na faixa de operação é 

garantida pelo fornecedor. Assim sendo, optou-se pela escolha de um transdutor de 

corrente por efeito Hall, baseado no ACS712 da Allegro MicroSystems. 

De acordo com a folha de dados do instrumento, o dispositivo contém um 

circuito linear de efeito Hall preciso, de baixo offset e boa linearidade. Quando as 

ligações internas de cobre geram um campo magnético devido à circulação de 

corrente elétrica, o circuito integrado Hall o converte em um valor proporcional de 

tensão, que é aplicado na saída (ALLEGRO MICROSYSTEMS LLC) A Figura 5.2 

ilustra o instrumento adquirido. 

 

Figura 5.25.2. Transdutor de corrente utilizado no condicionamento do sinal de corrente. 

Fonte: TDTEC Tecnologia 

Dentre as características garantidas pelo fabricante que tornam este circuito 

ideal para o propósito deste trabalho, estão a alta linearidade, a baixa resistência 

interna (1.,2mΩ), o tempo de subida de apenas 5μs e a capacidade de medir correntes 

alternadas e contínuas. A sua sensibilidade varia de acordo com o modelo escolhido, 
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correspondendo a 185mV/A para o modelo de 5A, 100mV/A para o modelo de 20A e 

66mV/A para o modelo de 30A. (ALLEGRO MICROSYSTEMS LLC) 

O transdutor de corrente também apresenta característica de centralização da 

forma de onda em 𝑉𝑐𝑐/2 para facilitar o processo de conversão analógico-digital. 

Entretanto, como os transdutores são alimentados em níveis de tensão diferentes 

(3.5V para o transdutor de tensão e 5V para o transdutor de corrente, devem ser 

aplicados fatores de correção subtrativos diferentes na etapa de processamento.  

5.2. Processamento das variáveis elétricas 

Primeiramente, realiza-se o ajuste de ganho do transdutor de forma que o 

mesmo não apresente saturação para valores pouco maiores que os nominais para a 

rede elétrica local. Assim, as medidas na faixa nominal de tensão monofásica local 

(de 127VRMS) não sofrem grandes desvios, mesmo nos casos em que a tensão da 

rede esteja um pouco maior que o valor padronizado. Como o transdutor de tensão é 

alimentado na mesma tensão que o microcontrolador, não há riscos de a sua tensão 

de saída ultrapassar o limite máximo que a entrada do MSP430 é capaz de suportar. 

Para o transdutor de corrente, que é alimentado em 5 VCC, deve-se garantir que a 

tensão de saída não ultrapasse os 3,5 V.  

Após a aquisição, as amostras das tensões são armazenadas na memória do 

microcontrolador, podendo ser utilizadas para o cálculo das demais variáveis elétricas, 

como a potência ativa, a potência aparente, o fator de potência e a potência reativa. 

Tais cálculos são realizados após a aplicação do fator de calibração, que converte a 

informação binária armazenada em um valor que apresente correspondência à 

medida em sua respectiva unidade. 

Matematicamente, a potência elétrica pode ser determinada em seu valor 

instantâneo por meio do produto entre a tensão e corrente, conforme a equação 10. 

 𝑝(𝑡) = 𝑣(𝑡) ∗ 𝑖(𝑡) = 𝑉𝑝𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) ∗ 𝐼𝑝𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 − 𝜙)  (10) 

 Manipulações algébricas permitem que o conteúdo da Equação 10 seja 

reescrito de forma a apresentar uma separação entre as parcelas relacionadas à 

potência ativa e à potência reativa, resultando na expressão dada pela equação 11. 

 𝑝(𝑡) = 𝑝𝑎 + 𝑝𝑞 = 𝑉𝐼𝑐𝑜𝑠𝜃[1 − cos(2𝜔𝑡)] − 𝑉𝐼𝑠𝑒𝑛𝜃(2𝜔𝑡) (11) 
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 O valor da potência ativa, também denominada potência real, está relacionado 

com a potência líquida total transferida à carga, enquanto a componente de potência 

reativa corresponde àquela relacionada à energia armazenada em campos elétrico ou 

magnético em capacitores ou indutores, respectivamente. Como o valor médio da 

potência reativa é sempre zero, é possível obter uma relação direta da potência ativa 

com a média da potência instantânea ou potência média, que é dada pela Equação 

12. (IEEE POWER & ENERGY SOCIETY, 2010) 

 𝑃 =
1

𝑘𝑇
∫ 𝑝(𝑡) 𝑑𝑡

𝜏+𝑘𝑇

𝜏
=

1

𝑘𝑇
∫ 𝑝𝑎(𝑡)𝑑𝑡

𝜏+𝑘𝑇

𝜏
  (12) 

Em sistemas discretos, por meio de medições pré-condicionadas de tensão e 

corrente, a potência média é representada por um somatório que contém as 

multiplicações dos valores de tensão e corrente por amostra, conforme indicado pela 

Equação 13. 

 𝑃 =
1

𝑁
∑ 𝑝(𝑘) = 𝑁−1

𝑘=0
1

𝑁
∑ (𝑣(𝑘) ∗ 𝑖(𝑘))𝑁−1

𝑘=0   (13) 

Sendo N o número de amostras, desde que imposta a condição de amostragem 

durante um ou múltiplos períodos completos do sinal amostrado.  

O cálculo da potência aparente, por definição, pode ser realizado pela 

multiplicação simples entre os valores RMS de tensão e corrente, desde que o sistema 

seja monofásico. A Equação 14 mostra a definição matemática de potência aparente. 

(IEEE POWER & ENERGY SOCIETY, 2010)  

 𝑆 = 𝑉 ∗ 𝐼 (14) 

Enquanto a potência é a taxa de transferência de energia em relação ao tempo, 

a própria energia é uma medida de capacidade de realização de trabalho. Para 

analisar as técnicas de medição de energia, trata-se primeiro da definição matemática 

da mesma e sua relação com a potência: a energia é definida como o trabalho total 

realizado ou fluxo total de potência em determinado intervalo de tempo. 

Assim, a medição da energia é realizada por meio da integração da potência 

ao longo do tempo que se deseja medir o consumo energético. Como os 

microcontroladores trabalham com informações digitais, a integração da potência se 

dá por meio da média da soma dos valores obtidos pela multiplicação da tensão e 

corrente instantâneas em determinado período de tempo. A frequência com que cada 

medição é tomada e cada cálculo realizado é definida na etapa de programação. 
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5.3. Programação 

O microcontrolador MSP430 pode ser programado por meio de vários softwares 

de desenvolvimento de código, que incluem funções de debugging e um compilador 

adequado à tarefa. Os mais utilizados são o IAR Embedded Workbench, o Microsoft 

Visual Studio e o Code Composer Studio, sendo o último o escolhido para a 

programação dos módulos deste trabalho devido ao seu Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado (IDE – Integrated Development Environment), que oferece 

suporte a diversos tipos de microcontroladores, compilador C/C++ otimizado, 

debugger, integração com Git, entre outras vantagens. (TEXAS INSTRUMENTS INC, 

2015) 

Normalmente, o programa para o MSP430 pode ser escrito em Assembly ou 

C/C++. A primeira é uma linguagem de baixo nível, cuja correspondência entre as 

instruções digitadas pelo programador e o código propriamente dito é muito alta. Tal 

linguagem é normalmente utilizada em aplicações onde há necessidade de uso 

extensivo de operações binárias e uso de instruções mais complexas do 

microcontrolador. A linguagem C, por sua vez, é uma linguagem de alto nível, mais 

indicada para programas com lógicas mais complexas e cálculos em base decimal. 

Portanto, opta-se pela programação do MSP430 por meio da linguagem C. 

5.3.1. Controle de versões utilizando o Git 

O Git é uma funcionalidade disponível em websites como o GitHub, mas 

também em softwares off-line, que permite o controle de versões durante o processo 

de elaboração de um programa. O controle de versões permite que as mudanças 

efetuadas sejam gravadas de forma irreversível e facilmente identificadas, permitindo 

que haja maior controle das alterações realizadas e do processo de desenvolvimento 

como um todo. Há ferramentas de desenvolvimento colaborativo, que permitem que 

uma grande equipe de desenvolvedores trabalhe em conjunto em projetos de alta 

complexidade de maneira organizada.  

Há também inúmeras funcionalidades relacionadas ao controle de versões, 

sendo uma delas a possibilidade de separar a adição de novas linhas de código-teste 

do código do programa principal (branching), sendo que, após a validação do 
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funcionamento do código criado, é possível anexá-lo ao programa principal sem a 

perda das alterações realizadas paralelamente no programa principal (merging). (GIT, 

2015) 

O desenvolvimento do programa deste trabalho com a utilização do Git permitiu 

que diversas alterações fossem realizadas de forma organizada, havendo separação 

entre cada funcionalidade em teste e linhas de código já consolidadas. A Figura 5.3 

mostra a árvore do Git, detalhando o desenvolvimento do programa em questão. 

 

Figura 5.35.3. Árvore do Git, detalhando o processo de desenvolvimento do programa 
utilizado. 
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5.3.2. Desenvolvimento do programa 

Na etapa de programação, é escrito o código que faz com que o 

microcontrolador efetue as operações necessárias para a aquisição das medidas e o 

cálculo das variáveis desejadas de forma organizada e bem-estruturada.  

Inicialmente, realiza-se a declaração de variáveis globais, que são aquelas que 

demandam um espaço de memória reservado durante toda a execução do programa. 

O uso desse tipo de variável deve ser evitado, pois contribui para o aumento do 

consumo de memória RAM. Entretanto, algumas informações essenciais precisam 

estar disponíveis em diferentes trechos de execução, sendo necessária a utilização 

de variáveis globais. 

Em seguida, ocorre a configuração do microcontrolador. Os registradores dos 

módulos utilizados são preenchidos com os valores que orientam a operação destes 

módulos. São configurados a frequência de geração de clock, as fontes de clock de 

cada módulo, os modos de operação do Timer A, do módulo de comunicação, do 

conversor analógico-digital, o valor em que o Timer deve registrar overflow, a 

frequência de amostragem do ADC, a estrutura de mensagens e baud rate da 

comunicação UART, entre outros. 

Devem ser evitadas operações em ponto flutuante, pois as mesmas também 

apresentam grande consumo de memória RAM e de recursos de processamento da 

CPU, o que pode atrasar a execução do programa ou até mesmo impedir a sua 

gravação na memória Flash ROM. Para solucionar este problema, podem ser 

utilizadas variáveis do tipo inteiro, como int (na faixa de −32767 𝑎 + 32767), long int 

(na faixa de −2147483647 𝑎 + 2147483647) ou long long int ( −9 × 1018 𝑎 + 9 × 1018, 

aproximadamente). (ISO/IEC 9899:TC2) 

Para cálculo dos valores RMS, é necessário o cálculo da raiz quadrada da 

média dos quadrados das amostras, conforme a equação 9. (BATISTA, 2006) A 

inclusão de uma biblioteca matemática padrão para realização deste desse cálculo e, 

inclusive, a execução do próprio cálculo são tarefas que consomem muita memória 

RAM e CPU, recursos que são mais limitados em microcontroladores. Para solucionar 

este problema, foi incluída uma rotina de cálculo de raiz quadrada por um método 

numérico iterativo (método de Heron).. 
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Após as diversas etapas de configuração, o microcontrolador é colocado em 

um estado de baixo consumo energético, até que suas funções sejam solicitadas. Tal 

fato ocorre quando o Timer registra um overflow e inicia a amostragem, o que é 

configurado para ocorrer em intervalos de 15 em 15 segundos. A Figura 5.4 e a Figura 

5.5 mostram em diagramas de blocos o fluxo de execução do programa concebido. 

 

Figura 5.45.4. Diagrama de blocos representando o fluxo da rotina principal do programa. 



70 
 

 

Figura 5.55.5. Diagrama de blocos representando o fluxo da rotina de conversão analógico-
digital. 

Analisando a Figura 5.4 e a Figura 5.5, nota-se que as primeiras rotinas do 

programa são relacionadas à configuração dos módulos. É nessa etapa que são 

inseridos os parâmetros pré-calculados nos registradores dos módulos periféricos. 

Para que o loop principal ocorra de 15 em 15 segundos, a frequência do timer é 

Formatado: Parágrafo Normal, À esquerda
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ajustada para 1/16 da frequência padrão do oscilador interno de baixa frequência, 

cujo valor é 12kHz. (TEXAS INSTRUMENTS INC., 2011) Configura-se o registrador 

de captura com o valor 0x2BF2, correspondente a 11.250 em base decimal. Assim, a 

interrupção do timer por overflow ocorre em 15 segundos, o que carrega no registrador 

PC o endereço da ROM que armazena o local do vetor de interrupção por overflow do 

timer. Quando isso ocorre, a CPU é religada e o programa executa um processo 

completo, desde a aquisição das medições diretas ao cálculo das medições indiretas 

e transmissão dos dados. Em seguida, o microcontrolador retorna ao estado de 

economia de energia, no qual a CPU fica paralisada até a próxima interrupção do 

timer. 

Para a conversão AD, são possíveis inúmeras configurações que permitem a 

amostragem correta dos sinais desejados. Na implementação final, o clock do 

conversor AD é ajustado para um terço (prescaler) da frequência SMCLK, ajustada 

para 500kHz. Para que haja tempo suficiente para estabilização do sinal de entrada 

no conversor AD, configura-se um tempo de hold igual a 64 períodos de clock do ADC. 

A minimização do efeito do overshoot de chaveamento, no entanto, ocorre pelo próprio 

projeto do microcontrolador: o conversor analógico-digital do MSP430 possui um 

multiplexador analógico cuja configuração faz com que haja tempo para decaimento 

dos transitórios de chaveamento antes da conversão AD. (TEXAS INSTRUMENTS 

INC., 2004) 

Embora os dados da conversão possuam 10 bits, o seu armazenamento é 

realizado em variáveis de 16 bits para que não haja perda de resolução durante a 

extração do valor do registrador ADC10MEM. Nos cálculos em que são aplicados os 

fatores de conversão, os valores são armazenados em variáveis do tipo long int, de 

32 bits, que comportam grandezas na faixa de -2.147.483.648 a 2.147.483.647. O 

fator de conversão calculado é multiplicado por mil, de forma que os três primeiros 

dígitos decimais são armazenados na variável do tipo int. Dessa forma, não há 

necessidade de realizar operações em ponto flutuante. 

Após a realização dos cálculos de valores RMS, potência ativa, potência 

aparente, potência reativa, fator de potência e energia, os dados são transmitidos ao 

módulo XBee por meio de comunicação UART. Os registradores do periférico UART 

são configurados para operar 
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 com um baud rate de 9600 bps (bits por segundo), transmitindo um frame de 

mensagem simples, composto de um bit de início, oito bits de dados (sem bit de 

paridade) e um bit de parada. Não há transmissão de endereços, visto que a conexão 

local se dá apenas entre o MSP430 e o XBee PRO. Devido à lógica de programação 

utilizada para transmissão da medida, são necessários oito bits para envio de cada 

dígito de cada medida efetuada, pois a informação é repassada de acordo com 

codificação estabelecida na tabela ASCII. Apesar de a transmissão direta do dado 

binário necessitar de um menor número de mensagens, a transmissão em caracteres 

da tabela ASCII evita a perda de informações devido à limitação de oito bits por 

mensagem. 

A interface entre os transdutores de tensão e corrente, o microcontrolador 

MSP430 e o módulo de transmissão XBee requer conexões simples, conforme 

mostrado na Figura 5.6. 

 

Figura 5.6. Esquemático de ligação do projeto implementado. 

Fonte: Autor 

 A Figura 5.6 mostra as conexões das entradas dos transdutores de tensão e 

corrente em paralelo e série, respectivamente, em uma tomada residencial comum. 

As saídas dos transdutores são conectadas às portas do microcontrolador 

configuradas como entradas do conversor analógico-digital. Por fim, as linhas de 

Formatado: Justificado, Recuo: Primeira linha:  1,25 cm

Formatado: Manter com o próximo

Formatado: Português (Brasil)

Formatado: Legenda, Centralizado

Código de campo alterado

Formatado: Português (Brasil)
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Formatado: Português (Brasil)

Formatado: Justificado
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comunicação UART do MSP430 e do XBee são interligadas, possibilitando a troca de 

mensagens entre os módulos.  
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5.4. Testes em laboratório 

Para realização do processo de calibração, conecta-se o dispositivo concebido 

a uma fonte de tensão variável (Varivolt) e, com a utilização de um multímetro ou 

osciloscópio, é feita a regulagem dos valores a serem usados como referência de 

calibração. Em seguida, analisa-se a correspondência entre os valores RMS 

calculados pelo programa (por meio da utilização do debugger) e o valor registrado 

nos instrumentos auxiliares. O valor calculado no programa será baseado nos valores 

amostrados pelo conversor analógico-digital, dado em bits. A Tabela 5.1 mostra os 

dados obtidos pelo procedimento descrito acima. 

Tabela 5.1. Dados de medição comparados aos valores calculados para a tensão RMS. 

Medida de 
tensão [V]  

Cálculo de 
tensão RMS 

[bits] 

69,6 49,238 

89,5 63,223 

110 78,290 

120 85,526 

126,6 93,998 

126,7 93,966 

127 90,749 

 

 Após a realização desse procedimento em vários níveis de tensão e a extração 

dos dados obtidos, aplica-se uma técnica de regressão linear para determinar a 

constante que, multiplicada pelos valores RMS calculados a partir das amostras, 

corresponda à tensão medida pelos instrumentos auxiliares. O resultado da regressão 

linear é mostrado na Equação 15. 

 𝑉𝑀𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂[𝑉] = 1,364 × (𝑉𝑅𝑀𝑆𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂
) + 1,548 (15) 

Tal regressão foi realizada considerando-se um intervalo de 95% de confiança, 

sendo que o ajuste correspondeu a 𝑟2 = 0.997. A Figura 5.7 mostra os gráficos obtidos 

para a regressão linear dos dados desse ensaio. 
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Figura 5.75.6. Gráficos da regressão linear e o resíduo encontrados no processo de 
calibração. 

 Analisando-se o gráfico de resíduos da Figura 5.7, nota-se que o transdutor 

apresenta leve saturação em sua faixa final de medição. Tal fato se deve ao ajuste de 

um ganho relativamente elevado para a medição daquele valor de tensão. O valor de 

calibração obtido apresenta, no entanto, um erro total aceitável em um intervalo de 

confiança de 95%. É interessante, porém, que o valor do ganho seja reajustado e um 

novo fator de calibração seja obtido caso se deseje diminuir os erros de medição. 

 Para o medidor de corrente, foi considerado o fator dado pelo fabricante, de 

185mV/A. Assim, como a faixa total do conversor analógico-digital é de 0 a 3,5V (0 a 

1023, em bits), pode-se realizar uma conversão direta, conforme mostrado na 

expressão da Equação 16. 

 𝐼𝑅𝑀𝑆𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂
 (𝑝𝑎𝑟𝑎 1𝐴) =

185𝑚𝑉

3.5𝑉
× 1023 =

54,073

𝐴
∴ 

 𝐼𝑀𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂[𝐴]  =  0,01849 × 𝐼𝑅𝑀𝑆𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂
 (16) 

Para fins de validação de dados compara-se uma medida feita em laboratório 

em condições de tensão e correntes RMS conhecidas. Neste ensaio, realiza-se a 

medição em uma tomada na qual há conexão de um carregador de laptop. A Figura 
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5.8 mostra as formas de onda obtidas, por meio da extração dos valores de tensão e 

corrente instantâneos durante o debug do programa 

 

Figura 5.85.7. Gráfico ilustrando os sinais digitalizados de tensão e corrente obtidos durante 
ensaio 

A aplicação do fator de calibração obtido durante a validação permite a 

reconstrução das formas de onda originais, em valores próximos dos seus valores 

reais, conforme mostrado na Figura 5.9. 

 

Figura 5.95.8. Gráfico ilustrando os sinais de tensão e corrente reconstruídos após aplicação 
do fator de calibração. 
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 Os valores RMS das tensões e correntes convertidas, cujo gráfico é 

mostrado na Figura 5.9, são obtidos a partir do algoritmo de cálculo do 

microcontrolador e comparados com os valores RMS medidos na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2. Comparação entre valores medidos e calculados para o ensaio realizado 

 Medida  Cálculo RMS 
sem fator de 
calibração 

Cálculo RMS 
com fator de 
calibração 

Erro 

Tensão [V] 127.4 94.847 128.88 1,16% 

Corrente [A] 0.450 25.408 0.469 4,4% 

 

O erro de tensão está dentro da faixa considerada aceitável (5%) e, inclusive, 

é coerente com valores próximos obtidos durante a calibração. O erro de corrente, por 

sua vez, apresenta valor muito próximo do limite máximo considerado aceitável, o que 

sugere que a calibração do transdutor de corrente seja prática recomendada antes de 

qualquer medição, de forma a diminuir o erro encontrado. 

Após a validação dos dados de calibração, são verificados os erros decorrentes 

de procedimentos e instruções programadas no microcontrolador. Conforme 

explicação no item 5.3.2, a utilização de variáveis inteiras força o arredondamento de 

algumas grandezas e o truncamento de certos endereços de memória. Devido a essa 

impossibilidade de representar essas quantias fracionárias, surgem erros durante o 

processo de cálculo.  

Para avaliar esses erros, efetua-se um novo ensaio, no qual são configurados 

breakpoints no programa – instruções que paralisam o processo de execução para 

que as variáveis possam ser inspecionadas. Durante o processo de debugging as 

grandezas amostradas são extraídas e calculadas separadamente, sem truncamentos 

e arredondamentos. Os valores obtidos são, então, comparados com os valores 

recebidos pelo módulo coordenador conectado ao computador.  

A informação recebida pelo coordenador vem do nó roteador ou final ligado à 

unidade microcontroladora e pode ser visualizada em um terminal com interface de 

comunicação serial configurado de acordo com os mesmos parâmetros UART que os 

módulos transmissores sem-fio. A Figura 5.10 mostra a interface do software utilizado 

para configuração e recepção das mensagens, bem como as mensagens geradas 

durante os ensaios para análise comparativa. 
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Figura 5.105.9. Interface de comunicação para recebimento e transmissão de mensagens. 

Analisando a Figura 5.10, é possível observar à esquerda o painel que mostra 

o módulo coordenador local e os módulos remotos conectados ao mesmo. Na parte 

da direita está o terminal, que registra as mensagens recebidas e enviadas. Nota-se 

que, primeiro, é recebida uma mensagem que indica o término da etapa de 

configuração, seguida dos dados empacotados em estrutura programada 

especificamente para este fim, conforme mostrado na Figura 5.11. 

 

Figura 5.115.10. Estrutura de mensagens configurada para envio das grandezas elétricas. 

Na análise comparativa realizada, são consideradas medições de tensão e 

corrente e cálculos de potência reativa, potência ativa, potência aparente, fator de 

potência, e energia acumulada para quatorze ensaios em condições diversas, 

conforme mostrado na Tabela 5.3 e na Tabela 5.4.. 

Tabela 5.3. Dados de tensão e corrente coletados durante ensaio 

 Descrição Vcalculado [V] Icalculado [A] VMCU [V] IMCU [A] 

E1 Circuito desenergizado 1,585 0,042 1,348 0,038 

E2 Circuito desenergizado 1,416 0,046 1,348 0,038 

E3 Circuito energizado sem carga 128,569 0,043 128,06 0,038 

E4 Circuito energizado sem carga 127,194 0,045 126,712 0,038 

E5 Circuito energizado com carga 126,729 0,438 126,712 0,437 

E6 Circuito energizado com carga 126,066 0,448 125,364 0,437 

E7 Circuito energizado com carga 127,539 0,446 126,712 0,437 

E8 Circuito energizado com carga 125,716 0,449 125,364 0,437 
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E9 Circuito energizado com carga 126,773 0,460 126,712 0,456 

E10 Circuito energizado com carga 130,271 0,477 129,408 0,475 

E11 Circuito energizado com carga 131,417 0,604 130,756 0,589 

E12 Circuito energizado com carga 129,842 0,461 129,408 0,456 

E13 Circuito energizado com carga 124,715 0,460 124,016 0,456 

E14 Circuito energizado com carga 125,591 0,462 125,364 0,456 

 

Tabela 5.4. Dados coletados das demais variáveis elétricas durante ensaio. 

 
Pcalc 

[W] 
Qcalc 

[VAr] 
Scalc 

[VA] 
FPcalc 

PMCU 

[W] 

QMCU 

[VAr] 

SMCU 

[VA] 
FPMCU 

Energia 
[Wh] 

E1 0.030 0.060 0.067 0,448 0,025 0,051 0,051 0,01 0 

E2 0.026 0.059 0.065 0,402 0,025 0,051 0,051 0,01 0 

E3 0.673 5.485 5.526 0,122 0,665 4,827 4,866 0,13 0,002 

E4 -0.664 5.719 5.758 -0,115 0,64 4,776 4,815 0,13 0 

E5 51.372 20.949 55.479 0,926 51,352 21,706 55,373 0,92 0,213 

E6 52.490 20.680 56.416 0,930 52,478 17,092 54,784 0,95 0,431 

E7 53.053 20.557 56.897 0,932 53,042 17,276 55,373 0,95 0,652 

E8 52.682 20.132 56.398 0,934 52,658 15,339 54,784 0,96 0,871 

E9 54.672 20.163 58.271 0,938 54,656 19,702 57,78 0,94 1,098 

E10 58.448 21.264 62.196 0,940 58,446 19,178 61,468 0,95 1,341 

E11 74.682 26.765 79.333 0,941 74,658 21,564 77,015 0,96 1,652 

E12 56.139 20.684 59.828 0,938 56,115 18,411 59,01 0,95 1,885 

E13 53.528 20.674 57.382 0,933 53,503 19,283 56,551 0,94 2,107 

E14 54.218 20.601 58.000 0,935 54,194 14,493 57,165 0,94 2,332 

 

 A Tabela 5.3 e a Tabela 5.4 mostram dados comparativos entre valores 

calculados externamente, sem as limitações dos microcontroladores, expressos por 

sua grandeza elétrica acompanhada do subscrito “calculado” e os valores obtidos 

após processamento pelas unidades microcontroladoras, expressos pela respectiva 

grandeza elétrica acompanhada do subscrito “MCU”. 

Nota-se que, apesar das ligeiras diferenças entre os valores calculados sem 

perda de informações e os valores com truncamento, há grande correspondência 

entre as variáveis encontradas – com exceção de algumas medidas de potência 

reativa e do fator de potência com o circuito sem carga. Para a primeira situação, há 

Formatado: Recuo: Primeira linha:  1,25 cm
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erros decorrentes do cálculo indireto de potência reativa, pela utilização de lookup 

tables – tabelas gravadas na memória Flash com constantes pré-programadas 

correspondentes aos resultados de cálculos muito complexos. A segunda situação 

decorre de cálculos, especialmente divisões, com valores muito pequenos. Este erro 

não causa impacto significativo no desempenho do sistema pois só ocorre quando 

não há carga, situação para a qual não há fluxo de potência e, consequentemente, o 

fator de potência não tem qualquer significado. 

 Em uma análise mais detalhada dos desvios de tensão, por exemplo, nota-se 

que a diferença dos valores calculados pelo microcontrolador e por software auxiliar 

(sem truncamento) não passa de 1%, conforme mostrado na Figura 5.12. 

 

Figura 5.125.11. Curva de tensão e seus desvios ao comparar o valor calculado 
externamente e em microcontrolador. 

 Em relação à corrente, nota-se que ocorre situação similar, porém os erros são 

um pouco mais elevados (chegando ao máximo de 3% para este ensaio). Comprova-

se então que a maior parte do erro de medição de corrente decorre do fato de o 

microcontrolador trabalhar com números muito pequenos que, quando operados, são 

mais sujeitos aos efeitos do truncamento. Tais efeitos podem ser reduzidos caso o 

programa seja implementado com declaração de variáveis em ponto flutuante para os 
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cálculos de corrente ou caso a variável inteira receba tratamento específico logo após 

a aquisição pelo ADC. A Figura 5.13 mostra os dados e desvios obtidos para a 

medição de corrente. 

 

 

Figura 5.135.12. Curva de corrente e seus desvios ao comparar o valor calculado 
externamente e em microcontrolador. 

Em geral, observa-se que o processo utilizado para obtenção das variáveis 

elétricas por meio de aquisição e processamento é válido, sendo necessário apenas 

que haja atenção especial às questões relacionadas à calibração e ao tratamento de 

dados. Mais além, a adoção de boas práticas de engenharia na escolha e na utilização 

de instrumentos adequados às medições também são fundamentais ao projeto de um 

sistema de monitoramento energético eficiente e confiável. 
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CONCLUSÃO 

Como sugestão para trabalhos futuros, cita-se a continuidade do 

desenvolvimento do projeto de forma que haja conexão do medidor implementado à 

rede mundial de computadores. Assim, o objetivo de comunicar as variáveis medidas 

se torna mais completo e abrangente, possibilitando ao usuário o acesso a estes 

dados de qualquer lugar do mundo. Nota-se também que a possibilidade de 

comunicação bidirecional entre os módulos de transmissão e os microcontroladores 

permite que parâmetros e configurações sejam transferidos ao último por meio da 

unidade centralizadora. Assim, o usuário pode implementar atualizações OTA (Over-

the-air) ou ajustar o funcionamento das MCUs sem a necessidade de reprogramá-las, 

além de difundir as configurações pela rede, alterando o funcionamento de uma, de 

um grupo, ou de todas as unidades simultaneamente. 

Analisando-se os objetivos propostos na etapa introdutória e o conteúdo 

desenvolvido, conclui-se que o projeto idealizado é tecnicamente viável. As 

dificuldades encontradas na aplicação de técnicas de medição e de programação são 

superadas por meio de uma revisão bibliográfica sólida e aplicação de métodos já 

reconhecidos e baseados em normas internacionais. Contudo, há limitações para 

medições com harmônicos. Estas podem ser corrigidas por meio de 

microcontroladores que suportem maior frequência de amostragem e ofereçam mais 

espaço para armazenamento dos dados. 

Conclui-se também que o ZigBee representa uma excelente escolha em 

comparação às tecnologias existentes para solucionar o problema proposto por este 

trabalho. É um sistema de transmissão extremamente bem documentado, com 

padrões bem definidos e que atinge grande desempenho em termos de alcance de 

transmissão e flexibilidade de aplicação. 

Nota-se que, com a aplicação correta dos conceitos e métodos de medição 

pesquisados e dos dispositivos de transmissão adquiridos, o potencial tecnológico do 

produto final desenvolvido é grande, como pode-se confirmar pelo potencial de 

aplicações já desenvolvidas e pela diversidade de trabalhos futuros que podem ser 

idealizados com base neste sistema de medição e transmissão. 

Como sugestão para trabalhos futuros, cita-se a continuidade do 

desenvolvimento do projeto de forma que haja conexão do medidor implementado à 
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rede mundial de computadores. Assim, o objetivo de comunicar as variáveis medidas 

se torna mais completo e abrangente, possibilitando ao usuário o acesso a estes 

dados de qualquer lugar do mundo. Nota-se também que a possibilidade de 

comunicação bidirecional entre os módulos de transmissão e os microcontroladores 

permite que parâmetros e configurações sejam transferidos ao último por meio da 

unidade centralizadora. Assim, o usuário pode implementar atualizações OTA (Over-

the-air) ou ajustar o funcionamento das MCUs sem a necessidade de reprogramá-las, 

além de difundir as configurações pela rede, alterando o funcionamento de uma, de 

um grupo, ou de todas as unidades simultaneamente. 
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