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AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  ELÉTRICA 
PÚBLICA 

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 a fim 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. Essa 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 as demandas administrativas. O Medidor Digital de 

Energia Elétrica com Monitoração Econômica é um aparelho para o uso 

doméstico composto de complexos circuitos eletrônicos, utiliza um 

microcontrolador emulado por software que tem como uma de suas funções 

informar ao consumidor, inclusive os usuários com deficiência visual, os gastos 

em valores financeiros (R$) e em potência (W), em tempo real.  

2. INTRODUÇÃO 

Em um cenário onde tecnologia de medição de parâmetros elétricos é artigo 

internacional para a aplicação no âmbito geográfico brasileiro, se constata a 

ineficiência e a falta de clareza com o fornecimento dos dados de maneira 

simplificada para o melhor consumo de energia elétrica. No estado do Rio de 

Janeiro, com exceção do município de Nova Friburgo, é a cocessionária Ampla 

Energia Distribuidora S/A que desenvolve e aplica tecnologias de leituras e 

cobranças da energia elétrica consumida desde 1996. 

O tema foi escolhido face as mais diversas necessidades do saber sobre a 

qualidade da energia elétrica fornecida. 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 

uma automatização de todo o sistema de mediação de energia elétrica pública 

para que o usuário possa monitorar seus gastos em tempo real e ter outras 

funcionalidades acopladas ao seu medidor doméstico a fim de obter economia 

e proporcionar às empresas de produção e de distribuição de energia 

economia de recursos naturais e elétricos. 
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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 na energia elétrica. 

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

LCD e reproduzi-las em áudio quando solicitado pelo usuário. 

• Interromper ou reestabelecer o fornecimento de energia elétrica por 

comando sem fios. Monitorar grupos de usuários de uma região para 

identificar furtos ou extravios de energia elétrica. 

 Interagir transmitindo e recebendo dados por sinais de rádio de qualquer 

um dos funcionantes através de uma central de comando e controle. 

• Interagir com circuitos cogeradores de fontes renováveis (painéis 

solares), informando ao usuário se ele recebe ou fornece energia para a 

rede (bipolaridade). 

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

considerando a geografia das diversas concentrações do potencial 

elétrico. 

 

4. METODOLOGIA 

Devido a responsabilidade da proposta pelo projeto a linearidade do circuito 

do vattímetro é um dos pontos críticos, pois em função dele circuitos serão 

polarizados, e o programa gerenciador produzirá dados precisos para as 

demandas administrativas. Vários circuitos foram montados, ora com circuitos 

operacionais, como LM741, utilizando-se de shunts em série com a fase, ora 

com transformadores acopladores de referência da corrente consumida, não 

obtendo erros menores que o valor de 5% em todo o espectro de demanda da 

corrente elétrica normatizada, de 100mA à 120A para cada fase de um 

domicílio. Os melhores testes foram efetuados com componentes de efeito 

Hall, o ACS712 possui erro menor que 1,5%.  
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 circuito integrado ADE7953 é o integrador multifuncional das medidas de 

energia Elétrica. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

  A plataforma vem sendo desenvolvida com um estudo minucioso de 

componentes diversos 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, furto, e 

perdas de energia elétrica, integridade da plataforma no caso de dano ou furto, 

interrupções aleatórias, flutuações de energia elétrica, e acoplamento do 

circuito de comandos sem fio. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 As pesquisas e desenvolvimentos resultaram em um protótipo que capta 

a referência da potência 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 pelo circuito e atribuir valor 

em real (R$) para cada fração de potência (kWh). Em nossas instalações teste 

os erros de medição são desprezíveis. O circuito de transmissão e recepção de 

dados está sendo desenvolvido e acoplado a Plataforma para que sejam 

executados os comandos sem fio. O desenvolvimento da Plataforma Inteligente 

conta com recursos e apoio da FAPERJ, para que os objetivos finais sejam 

alcançados no prazo de 24 meses. O projeto tem apoio da Faculdade 

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

que poderá substituir os medidores eletrônicos residenciais usados atualmente.  
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