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MEDIDOR DIGITAL DE ENERGIA ELÉTRICA COM MONITORAÇÃO  

ECONÔMICA 

 

1. RESUMO 

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma inteligente, de 

recursos elétricos, eletrônicos, mecânicos e de informação, para captar, 

processar, informar e intervir no processo de abastecimento e consumo de 

energia elétrica, afim de melhorar a informação, qualidade, recursos do 

fornecimento e proporcionar economia aos usuários e às empresas de energia 

elétrica no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Esta plataforma busca por meio 

da comunicação inteligente, interagir com todos os dados do consumo e viabilizar 

para o usuário final e para o fornecedor de energia elétrica, todos os recursos 

pertinentes às demandas administrativas. O Medidor Digital de Energia Elétrica 

com Monitoração Econômica é um aparelho para uso doméstico composto de 

complexos circuitos eletrônicos, utiliza um microprocessador emulado por um 

software que realizará funções de informar ao consumidor de energia elétrica, 

inclusive usuários com deficiência visual, os gastos em valores financeiros (R$) e 

em potência (W), em tempo real.  

 

2. INTRODUÇÃO 

As empresas que oferecem o fornecimento de energia elétrica no Estado do 

Rio de Janeiro e no Brasil estão em constante desenvolvimento para a melhoria do 

sistema de medição do consumo dos usuários de energia, porém nem sempre isto 

gera o resultado esperado, tanto para o consumidor quando para a concessionária. 

Os medidores eletromecânicos que tradicionalmente eram usados nas casas dos 

consumidores estão sendo substituídos por medidores eletrônicos, principalmente 

na capital do estado do Rio de Janeiro e na Região Metropolitana, fato que vem 

gerando insegurança para muitos consumidores. Em alguns casos, consumidores 

relatam aumento do consumo após a substituição dos medidores em suas casas.  É 

de grande interesse das pessoas ter a informação exata de quanto consomem a fim 

de diminuir seu orçamento mensal com energia elétrica. Mesmo que em muito pela 

tecnologia e pela perícia sejam comprovados os valores cobrados, é válida a 

cobrança de justificativas de uma das mais caras energias elétricas do mundo.  
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Existe também a necessidade de que sejam neutralizados os pontos frágeis no 

abastecimento de energia elétrica. Diante disso, vê-se o enorme benefício que a 

Plataforma Inteligente do Medidor de Energia Elétrica irá trazer aos consumidores e 

às concessionárias de energia.  

 

3. OBJETIVOS 

• Captar informações, em conformidade com todos os parâmetros técnico-

metrológicos, e gerar resoluções em conformidade com as demandas fiscais para 

informar o valor gasto em moeda corrente (R$), possibilitando ao usuário final um 

planejamento sobre os gastos referentes ao uso da energia elétrica, proporcionando 

economia financeira ao usuário e economia de recursos elétricos às empresas que 

produzem e fornecem energia.  

• Processar informações já captadas e informá-las por meio de um display LCD e 

reproduzi-las em áudio quando solicitado pelo usuário.  

• Interromper ou restabelecer o fornecimento de energia elétrica por comandos 

sem fio. Monitorar grupos de usuários de uma região para identificar furtos ou 

extravios de energia elétrica. 

• Interagir transmitindo e recebendo sinais de qualquer um dos funcionantes 

através de uma central de comando e controle. 

• Interagir com circuitos co-geradores de fontes renováveis (painéis solares), 

informando ao usuário se ele recebe ou fornece energia para a rede, gerando assim 

economia de recursos naturais, sustentabilidade e poupança de recursos. 

• Filtrar perturbações elétricas na entrada da linha para a rede, considerando a 

realidade geográfica das diversas concentrações do potencial elétrico.  

 

4. METODOLOGIA 

Problemas foram identificados na interação entre consumidores e 

fornecedores de energia elétrica, no que diz respeito a amostragem, tratamento e 

apuro da energia fornecida. É necessário que o usuário possa monitorar seus 

gastos em tempo real a fim de obter economia financeira e proporcionar às 

empresas de produção e distribuição de energia economia de recursos naturais e 

elétricos. Também é de grande importância que sejam eliminados pontos frágeis 
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na distribuição e consumo de energia e que seja implantada uma forma de 

interação entre o usuário final e as concessionárias de energia elétrica.  

A proposta para a solução desse problema é uma plataforma inteligente de 

medidas e processamento de dados coletados, a qual se divide nas seguintes 

etapas: Desenvolvimento do circuito de captação de referência do consumo em 

potência (W) e valores financeiros (R$); Circuito VCO para tratamento 

especificamente da potencia demandada; circuito de proteção contra ripple, 

transientes e distorções harmônicas; Circuito de transmissão e recepção de 

dados; Circuito de memória de áudio evocado por palavras e números 

específicos segundo medição naquele instante; Circuito pré-amplificador de 

áudio e alto falante; Circuito para gerar atraso no restabelecimento da energia 

elétrica; Circuito LCD de amostragem das informações de consumo e medida; 

Entrada e saída da rede elétrica com devido aterramento; Coleta e 

processamento de dados por um software; Circuito com função de medidor 

bidirecional que contabilizará os valores fornecidos pelo usuário para a rede 

elétrica. 

Também é de grande importância que sejam eliminados pontos frágeis na 

distribuição e consumo elétrico, e que seja implantada uma forma de interação entre 

o usuário final e as concessionárias de energia elétrica. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A plataforma vem sendo desenvolvida com complexos circuitos eletrônicos 

usando componentes específicos, desenvolvendo um estudo minucioso de 

componentes existentes no mercado, circuitos elétricos e softwares. Está se 

considerando adversidades no funcionamento, como falta do fornecimento de 

energia elétrica, interações com o fator de potência, furtos e perdas de energia 

elétrica, integridade da plataforma no caso de dano ou furto, interrupções aleatórias 

e flutuações de energia elétrica, coseno fi e acoplamento do circuito de comandos 

sem fio.  
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

As pesquisas e desenvolvimentos resultaram em um protótipo que capta a 

referencia da potencia do consumo e interage com o fator de potência. Foi 

desenvolvido um software em baixo nível e inserido no microcontrolador, que é 

responsável por emular todos os dados fornecidos pelos circuitos, atribuir valor em 

Real (R$) para cada fração de (kWh). O circuito de transmissão e recepção de 

dados está sendo desenvolvido e acoplado à plataforma para que sejam executados 

os comandos sem fio. Recentemente o desenvolvimento da plataforma inteligente 

conta com recursos e apoio da Fundação Carlos Chagas de Amparo a Pesquisa – 

FAPERJ, para que os objetivos finais sejam alcançados no prazo máximo de 24 

meses. Foi montando com esses recursos um laboratório com equipamentos 

necessários para o desenvolvimento do projeto, em uma sala cedida pela Faculdade 

Redentor. O resultado final do projeto de pesquisa consistirá em um aparelho que 

poderá substituir os medidores eletromecânicos residenciais usados atualmente. 
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