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1. RESUMO 

A energia elétrica é um bem indispensável para a manutenção da vida no 

planeta. O progresso do setor elétrico acarretou no surgimento de diversas fontes 

renováveis embasadas na sustentabilidade para geração de eletricidade. Novas 

tecnologias desapontaram e corroboram para que todos os processos inerentes 

a este serviço evoluam. A modernização dos centros urbanos atual leva a 

otimização de recursos como água, serviços públicos, Internet, energia elétrica, 

entre outros. As Cidades Inteligentes, Smart Cities, são hoje propiciadas por 

tecnologias de ponta que transformam esses espaços em polos tecnológicos de 

prestação de serviços. É uma cidade amplamente interligada por dispositivos, 

equipamentos ou mesmo por redes de teleinformática (Wifi – 802.11, Ethernet) 

para acesso promoção de serviços. Com o apogeu das telecomunicações nos 

últimos anos, o serviço Internet se desdobrou em aplicações promissoras. A 

Internet das Coisas, Internet of Things (IoT), tende a modificar e revolucionar o 

mercado de tecnologia levando usuários a interagirem com os mais diversos 

equipamentos do cotidiano. O foco é a eficiência e eficácia plena de serviços, 

recursos, dispositivos e afins. Nesse contexto o presente trabalho apresenta uma 

solução para monitoramento de uma fonte renovável de energia (eólica) através 

de uma plataforma de baixo custo baseada no Padrão IEEE 802.11 (WiFi). 

2. INTRODUÇÃO 

As redes padrão IEEE1 802.11 são hoje uma realidade em evidência. Elas são 

baseadas na comunicação sem fio e possibilitam, entre diversas possibilidades, o 

acesso de usuários à Internet. Essas redes dominaram e transformaram o 

mercado de telecomunicações nos últimos anos. Boa parte dos dispositivos, 

senão todos, possuem configurações que se conectam à essas redes. Tais 

dispositivos, móveis ou fixos, são os smartphones, tablets, notebooks, entre 

outros. O uso deste padrão permite ainda outras aplicações que serão tratadas 

neste trabalho. A utilização dessas redes pode ser observada em áreas como a 

agricultura, o comércio, ou mesmo o setor energético. Essas redes possibilitam a 

                                                           
1 O Institute of Eletrical and Eletronics Engineers é uma organização profissional sem fins lucrativos fundada nos 
Estados Unidos. Na década de 1990 foi constituído um grupo dentro do instituto com a finalidade de criar 
padrões abertos e acessíveis para tornar a comunicação sem fio uma realidade promissora. O projeto 
denominado Padrão IEEE 802.11 teve como premissas os itens: suportar diversos canais; sobrepor diversas 
redes na mesma área de canal; apresentar robustez com relação à interferência; oferecer privacidade e controle 
de acesso ao meio [2]. 



gestão eficiente de diversos recursos como água e energia elétrica. Isto é 

possível com a junção de sensores dotados de interfaces de comunicação que 

se interagem com o padrão citado. Sendo assim, é possível a criação de 

ambientes controlados e monitorados onde as informações (dados) coletadas por 

esses sensores são disponibilizados ao usuário de forma interativa. 

Ao longo dos últimos anos surgiu um conceito aplicado às medições 

inteligentes voltado às redes elétricas: as smart grids. Elas são conhecidas como 

redes elétricas inteligentes e são aplicadas, como o próprio nome diz, ao setor 

energético. Elas permitem ao usuário ter maior interação com o sistema ao qual 

se aplica a energia elétrica (geração, transmissão e distribuição).  As redes 

elétricas inteligentes possuem a habilidade de integrar os comportamentos e 

ações de todos os usuários conectados, oferecendo acesso à informações dos 

mais diversos parâmetros, como o consumo de energia elétrica, por exemplo. 

Para o funcionamento das smart grids é necessário ser aderido ao sistema os 

smart meters. Eles são medidores inteligentes e são primordiais na estruturação 

e no funcionamento da rede elétrica inteligente. Com eles é possível obter dados 

acerca das mais variadas grandezas associados à aplicação específica de cada 

projeto.  

A cadeia de processos aplicadas ao setor energético é ampla e contempla 

três etapas, essencialmente: a geração, a transmissão e a distribuição do recurso 

energético. No caso deste trabalho será aprofundado os conceitos aplicados à 

geração de energia elétrica provinda de uma fonte eólica, ou mesmo algum 

equipamento que possa simular tal geração. A energia eólica é uma alternativa 

muito interessante do ponto de vista da sustentabilidade. Essa fonte renovável 

tem como elemento principal para seu funcionamento o vento. O vento, ou 

massa de ar, tem origem na diferença de pressão causadas pelo aquecimento 

diferencial da superfície terrestre, sendo ainda influenciado por efeitos locais, 

como a topografia e a rugosidade do solo. 

Em contrapartida, os avanços conseguidos na (micro) eletrônica e na 

comunicação sem fio entre equipamentos possibilitam que diversas grandezas 

sejam monitoradas e ilustradas em interfaces didáticas e de fácil visualização. 

Ainda, inúmeras pesquisas voltadas às aplicações de sensores se 

desenvolveram primorosamente chegando aos patamares observados hoje. Eles 

se transformaram em ferramentas poderosas e o dinamismo da tecnologia fez 



com os sensores se tornassem bastante atraentes para as mais diversas 

aplicações. 

Ao coletar dados com o uso de sensores específicos e disponibilizando os 

resultados em uma interface ilustrativa como uma página na Internet, por 

exemplo, o presente trabalho se contextualiza ainda em outro assunto: a Internet 

das Coisas. Internet of things foi um termo que surgiu no final do Século XX e 

que tinha como objetivo central a conexão de equipamentos usados no dia a dia 

à rede mundial de computadores, a Internet. As tecnologias embasadas em IoT 

se mostram vigentes e tendenciosas em um mundo que está cada vez mais 

conectado. A Internet é hoje uma realidade fundamental em qualquer sociedade. 

Com o uso cada vez mais expressivo de redes Padrão IEEE 802.11 (mais 

comum WiFi), interagir um usuário com algum equipamento que ele detém 

através da Internet, pode vir a se tornar uma ferramenta poderosa e acessível. 

Sendo assim, traçar alternativas através de um setup que possibilite monitorar 

uma fonte renovável através de sensores dotados de inteligência suficiente para 

isso é a proposta trazida por este trabalho. Os pontos que este trabalho aborda 

demonstra como os conceitos de eletrônica, elétrica e redes de computadores 

podem ser concatenados com finalidades específicas. É importante avaliar 

alternativas quanto a geração de energia de forma sustentável em um momento 

tão sensível pelo qual o planeta vivencia. Ao mesmo tempo, como o auxílio da 

eletrônica (sensores) é possível identificar a eficácia e a aplicabilidade dessas 

fontes. Ainda, já é disponível hoje no mercado plataformas que conseguem 

monitorar diversos tipos de sensores e fornecer as informações coletadas por 

eles via Internet e sem o uso de conexões cabeadas, por exemplo. Logo, este 

trabalho trata da aplicação de rede Padrão IEEE 802.11 para monitoramento de 

uma microgeração baseada em energia eólica. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho irá tratar da aplicação de uma Plataforma Proxy-IP baseada no 

Padrão IEEE 802.11. Através dessa plataforma será possível estabelecer o 

monitoramento da velocidade de rotação de um motor monofásico de indução. 

Este motor por sua vez será responsável por emular uma turbina eólica de 

pequeno porte. Foram feitas adaptações no motor disponibilizado pela 

universidade para que as normas de segurança fossem devidamente cumpridas 



afim de não lesar nenhum integrante envolvido no projeto, durante a aferição dos 

dados. 

4. METODOLOGIA 

A arquitetura do projeto pode ser observada na Figura 1. O princípio deste 

trabalho é o monitoramento de uma microgeração baseada em fonte renovável 

eólica através de uma rede Padrão IEEE 802.11. Para isto foi aderido ao trabalho 

o micro controlado Arduino Uno. Este dispositivo possibilitou a conexão entre a 

fonte renovável eólica e a plataforma de monitoramento Proxy-IP. Portanto, 

através deste microcontrolador era possível monitorar a velocidade de rotação do 

motor de indução através do sensor óptico infravermelho. Esse sensor também 

estava conectado ao Arduino. A plataforma de monitoramento Proxy-IP coleta 

dos dados do Arduino através de conexões seriais; após ela processa esses 

dados e os envia para uma página da Internet de acesso do usuário. A central de 

monitoramento foi feita com o notebook modelo Acer processador Inter i5®. 

Figura 1 - Arquitetura dos equipamentos e dispositivos utilizados para elaboração da 
bancada. 

 

Os motores de indução também são conhecidos como motores universais. 

Para o presente trabalho foi usado um motor de indução modelo monofásico (127 

V). A Figura 2 mostra a ilustração deste equipamento disponibilizado pela 

instituição PUC-Campinas no Laboratório de Instalações Elétricas. Esse tipo de 

motor é empregado para baixas cargas, ou seja, cargas que operam com baixa 

potência. A potência nominal é de 0,18 KW (1/4 HP – Horse Power). O exemplo 

mais comum de aplicação desse motor são os ventiladores. No caso do presente 

trabalho o equipamento opera sem carga própria, uma vez que é o Arduino que 

controla a energia elétrica que chega nele. 



Figura 2 - Motor de Indução Monofásico do fabricante Weg. 

   

As características técnicas do Motor de Indução Monofásico (MIM) são 

apresentadas pelo fabricante Weg através da Figura 2. Esses motores são 

montados sob núcleos de materiais ferromagnéticos (bobinas), um imóvel 

constituído por bobinas fixas cria o campo girante, constituído pelas bobinas que 

sob o campo girante, giram no interior do estator, chamado de rotor. Quanto a 

sua estrutura, motores monofásicos de indução se caracterizam por possuírem 

um único enrolamento no estator. Esse enrolamento gera um campo magnético 

que se alterna juntamente com as alternâncias da corrente. 

Para realizar o controle e o monitoramento do motor de indução foi aderido ao 

trabalho um sensor óptico infravermelho. Ele é composto por um transmissor 

(Tx) e um receptor (Rx) infravermelho. Através de uma conexão posta em visada 

direta, onde um reconhece o outro (Tx e Rx) foi possível elaborar um encoder 

apropriado e adaptável ao projeto. A Figura 4 mostra o encoder anexado ao MIM 

para fins de controle da velocidade do mesmo. Os furos contidos no encoder 

foram postos com a mesma distância (total de 8 furos). A finalidade aqui é 

mediar a frequência do trem de pulso (coletado pelo sensor óptico) através da 

programação elaborada em linguagem C++, compatível com o microcontrolador 

Arduino. Ainda na Figura 4 visualiza-se o sensor óptico utilizado no trabalho, 

bem como as adaptações feitas para proteger os sensores. 

Figura 3 - Adaptação feita para coleta do parâmetro de velocidade do motor de indução 
através dos sensores ópticos infravermelho. 

 

O microcontrolador Arduino Uno foi fornecido pela PUC-Campinas e se 

encaixou de forma satisfatória nos testes realizados. Ele é capaz de processar e 



tratar os dados recebidos pelo sensor óptico infravermelho. Cada vez que a 

visada é estabelecida (quando o furo passa pelo sensor), essa informação é 

transmitida ao Arduino que processa tal informação. Ele se baseia na presença 

ou não dos furos para informar qual é a velocidade de rotação do MIM. A Figura 

8 mostra o hardware. 

A Figura 6 aborda a placa (firmware) desenvolvida para controle do motor de 

indução conectado ao microcontrolador Arduino. A parte de gerenciamento das 

informações coletadas pelo Arduino se dá graças a Plataforma Proxy-IP da 

Figura 7. Ele é uma plataforma de interconexão entre sensores e a rede TCP/IP. 

Possui interfaces de comunicação como Ethernet, WiFi e serial. A plataforma 

contém um microcontrolador que disponibiliza portas analógicas e digitais que 

podem ser usadas para a conexão de sensores. Ainda pode-se notar que nesta 

plataforma existe a adesão de um roteador wireless comercial. 

Figura 4 - Firmware desenvolvido em placa para controle do motor de indução via 
Arduino Uno. 

Figura 5 - Constituição da plataforma Proxy-IP. 

   

O Proxy-IP se trata de uma plataforma muito interessante que pode ser 

aplicada ao monitoramento de dados. No caso deste trabalho parâmetros como 

velocidade de rotação do motor de indução monofásico serão coletados por 

sensores específicos. Após, os dados são processados e enviados para a 

Internet via acesso remoto. A plataforma então realiza a interconexão entre 

sensores e a Internet. O protocolo de comunicação adotado pelo Proxy-IP para 

encaminhamento dos dados coletados pelo Arduino até a página da Internet 

(específica para a aplicação) é o Single Network Management Protocol, ou 

SNMP. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho emprega uma aplicação embarcada no firmware da plataforma 

Arduino Uno e valeu-se de duas funções implementadas para interação com o 

motor de indução: PWM e PID. A função PWM (Pulse Width Modulation), ou 



Modulação por Largura de Pulso, é uma técnica para a obtenção de resultados 

analógicos com meios digitais. O controle digital é usado para criar uma onda 

quadrada, um sinal alternado entre on e off. Este padrão on-off pode simular 

tensões entre full on (5 Volts) e off (0 Volts), alterando a parte do tempo o sinal 

gasta em relação ao tempo que o sinal passa off. A duração de tempo é 

chamada de largura de pulso. Para obter diferentes valores analógicos muda-se 

ou modula-se, a largura de pulso. Se este padrão de ligar-desligar for repetido 

com rapidez suficiente o resultado é como se o sinal fosse uma tensão constante 

entre 0 e 5 Volts. O controle PID (Proporcional Integral Derivativo) consiste em 

um algoritmo matemático, que tem por função o controle preciso de uma variável 

em um sistema, permitindo ao sistema operar de forma estável no ponto de 

ajuste desejado, mesmo que ocorram variações ou distúrbios que afetariam sua 

estabilidade. Sua fórmula é representada pela Equação 1. 

𝑴𝑽 = 𝑲𝒑 + 𝑲𝒊 ∫ 𝑬. 𝒅𝒕 + 𝑲𝒑𝒌𝒅

𝒅𝑬

𝒅𝒕
𝑺𝒐

𝒕

𝟎

 
(1) 

Onde: MV: variável manipulada (no nosso caso se refere a rotação); Kp: 

ganho proporcional; Ki: ganho integral; Kd: ganho derivativo; E: erro ou desvio; e 

S0: saída inicial do controlador. É comum a utilização das combinações P+I e 

P+I+D, de modo geral em sistemas com boa velocidade de resposta como 

pressão, vazão e rotação de motores. Para obter um controle mais rápido e 

preciso os sistemas com resposta lenta como os de controle de temperatura 

devem utilizar o controlador PID. O circuito para controle do motor de indução 

monofásico baseado no sensor óptico contempla 4 etapas: etapa de retificação, 

etapa de controle de passagem por zero – contador, controle de acionamento do 

triac. Neste trabalho o controlador PID é responsável pelo ajuste entre o valor em 

que se encontra a máquina no estado atual e o valor desejado. Isso possibilita 

ajustes como da curva de erro e seu comportamento; e ainda o quão rápido pode 

ser dado os saltos para a velocidade que se deseja obter no motor. No controle 

PID cada ação desenvolve uma função determinada. 

A ação proporcional elimina as oscilações da variável, tornando o sistema 

estável, mas não garante que a mesma esteja no valor desejado (setpoint), esse 

desvio é denominado offset. A ação proporcional trabalha corrigindo o erro do 

sistema multiplicando o ganho proporcional pelo erro. Dessa forma agindo com 



uma maior amplitude de correção a fim de manter a estabilidade da variável. Isto 

pode ser visto na Equação 2. 

𝑨çã𝒐𝑷𝒓𝒐𝒑𝒐𝒓𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 = 𝑲𝒑 ∗ 𝑬 (2) 

A ação integral elimina o desvio de offset, Equação 3, fazendo com que a 

variável permaneça próximo ao valor desejado para o sistema mesmo após um 

distúrbio. Sendo assim, a variável permanece próximo ao setpoint mesmo que 

ocorra uma variação brusca nas condições de operação. A ação integral realiza a 

integração do erro no tempo, portanto quanto maior for o tempo de permanência 

do erro no sistema, maior será a amplitude da ação integral. 

𝑨çã𝒐 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒍 = 𝑲𝒊 ∫ 𝑬. 𝒅𝒕
𝒕

𝟎

 
(3) 

A ação derivativa por sua vez fornece ao sistema uma ação antecipativa 

evitando previamente que o desvio se torne maior quando o processo se 

caracteriza por ter uma correção lenta comparada com a velocidade do desvio. A 

ação derivativa tem sua resposta proporcional à taxa de variação da variável do 

processo, aumentando a velocidade de resposta do sistema caso a presença do 

erro seja detectada. Logo, em sistemas de resposta lenta como controle de 

temperatura, a ação derivativa permite antecipar o aumento do erro e aumentar a 

velocidade de resposta do sistema. Quando o sistema a ser controlado possui 

maior velocidade de resposta, como por exemplo controle de rotação de motores 

e controle de vazão de fluidos, a ação derivativa pode ser desativada, pois não 

há necessidade de antecipar a resposta ao erro, pois o sistema pode corrigir 

rapidamente seu valor, para desativar a ação derivativa basta tornar seu valor 

igual a zero. A Equação 4 mostra a função derivativa. 

𝑨çã𝒐 𝑫𝒆𝒓𝒊𝒗𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 = 𝑲𝒑𝒌𝒅

𝒅𝑬

𝒅𝒕
𝑺𝒐 

(4) 

6. RESULTADOS 

A Figura 8 apresenta a bancada de testes elaborada utilizando dos 

componentes, equipamentos e dispositivos descritos da Seção de Materiais e 

Métodos. Através dessa figura é possível observar a efetiva junção dos 

elementos do setup proposto. O Arduino Uno foi o elemento essencial neste 

trabalho uma vez que fez a interface de comunicação entre as partes. Foi 

desenvolvido um código de programação apropriado que atendeu ao conceito 

inicial de monitorar-se a velocidade de rotação do motor de indução. Este evento 

fez a emulação do motor para que o mesmo se assimilasse aos motores contidos 



em turbinas eólicas. Este trabalho trata de uma prova de conceito inicial e todo o 

hardware desenvolvido pode ser melhorado e otimizado. 

Figura 6 - Bancada de testes elaborada para este trabalho. 

 

Após as devidas calibrações no sensor óptico e no firmware a proposta do 

setup foi aderida ao Proxy-IP. Através dessa plataforma resultados foram 

gerados em uma página http na Internet. As descrições técnicas dessa 

plataforma, bem como seu funcionamento mais detalhado, estão contidas nas 

Referências Bibliográficas (MACHADO, LEANDRO FILIAGI. 2015). A plataforma 

foi adaptada para ler de forma serial os dados coletados pelo Arduino. Em 

seguida ela envia os dados para uma página pré-determinada na Internet onde o 

resultado das coletas de dados podem ser ilustrados. 

As Figuras 9 e 10 mostram a execução dos dados pré-programados no 

Arduino ilustrados em dashboards em uma página estabelecida na Internet. Os 

parâmetros informados são de potência (em %) e de velocidade de rotação do 

motor (em rpm). A potência informada corresponde ao valor introduzido pelo 

user, através de comandos no software do Arduino, e que correspondem ao valor 

de x% multiplicado pelo valor da tensão da rede (110 V). Então, o firmware 

recebe a tensão da rede elétrica e consequentemente recebe uma delimitação do 

Arduino para que apenas a porcentagem solicitada seja entregue ao motor de 

indução. Em contrapartida, os dados de velocidade de rotação do motor de 

indução monofásico também podiam ser incrementados por comandos manuais 

no Arduino. Assim, eles eram identificados pelo sensor óptico infravermelho. 

Figura 7 - Dashboards gerados pelo Proxy-IP mostrando os valores de potência e 
velocidade de rotação do motor de indução. Potência: 10%; Velocidade 200 rpm. 

 



Figura 8 - Dashboards: Potência: 48 %; Velocidade 1100 rpm. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O foco do trabalho portanto foi desenvolver uma bancada experimental 

aderindo os seguintes itens: motor monofásico de indução (que corresponde a 

microgeração de energia elétrica baseada em fonte renovável eólica); sensor 

óptico infravermelho (transmissor e receptor) que identifica a velocidade de 

rotação do motor; firmware de controle do motor de indução; Arduino modelo Uno 

que possibilitou a interconexão entre o sensor citado e o motor monofásico de 

indução; e ainda a plataforma Proxy-IP que faz leituras no Arduino acerca dos 

parâmetros pré-programados nesse dispositivo. Os dados então são coletados 

pelo Arduino e transportados e ilustrados pelo Proxy-IP. Isto possibilita a um 

usuário receber informações sobre a turbina, como a velocidade de rotação do 

motor, exemplificando. A ideia apontada, neste caso, é que o usuário tenha 

capacidade de interagir com a possível microgeração em qualquer lugar. 

Ciência e tecnologia exercem papel indispensável no aprimoramento das 

técnicas existentes para geração de energia. As fontes renováveis para produção 

de energia elétrica se tornaram uma realidade no mundo atual que se transforma 

continuamente. Paralelo ao desenvolvimento dessas fontes, o mundo se torna 

cada vez mais conectado. Mais de nove bilhões de dispositivos em todo o mundo 

estão conectado à Internet, incluindo computadores e smartphones. Essa 

conexão dinâmica leva ao uso da Internet para diversas aplicações, incluindo a 

Internet das Coisas. Aqui se faz uso de diversos sensores que promovem as 

mais diversas aplicações e soluções informando estados e condições por 

monitoramento via Internet. O futuro abordará o progresso da IoT como 

ferramenta próspera para soluções de infraestrutura urbana, serviços da esfera 

pública de forma a ajudar a sociedade a resolver alguns desafios latentes do 

mundo contemporâneo. 
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