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RESUMO 

A pesquisa aqui descrita tem como objetivo a avaliação da rede inteligente no Brasil, 

procurando atuar nas unidades consumidoras residências, com o desenvolvimento de 

um medidor de consumo de energia elétrica, que seja confiável, preciso e que ofereça 

ao consumidor mais informações do que o sistema utilizado atualmente. No sentido 

de permitir o acesso a qualidade do produto entregue pela concessionária e noções 

do consumo da unidade. Baseado em testes com uma carga para simular uma 

unidade consumidora, serão analisadas as principais variáveis, a partir da coleta de 

tensão e corrente como dados base para determinação de outras informações. Esses 

dados serão processados em uma planilha com auxílio do PLX-DAQ, por permitir a 

realização de cálculos, elaboração de gráficos e melhor tratamento dos dados, 

oferecendo um melhor detalhamento do que ocorre em uma unidade comercial. 

Palavras-chaves: Medidor inteligente, Consumo de energia, Eficiência. 

INTRODUÇÃO 

A evolução tecnológica depende fundamentalmente da energia elétrica e tem forte 

influência no desenvolvimento socioeconômica de um país ou região. Pois está 

envolvida em toda a cadeia que finda nos bens e serviços utilizados por toda a 

população. Sendo também responsável pelo avanço de forma sustentável e 

equilibrada de todos os setores, principalmente na economia de energia elétrica. 

(POMPERMAYER, 2009) 

Os medidores inteligentes podem realizar medição, cálculos, calibração e 

comunicação através de hardware e software, para tal, devem ser projetados para 

armazenar e transmitir dados de acordo com padrões estabelecidos pelos órgãos 

responsáveis. Uma das principais vantagens da medição inteligente é o 

monitoramento em tempo real para abastecimento de um banco de dados o qual deve 

possibilitar a melhoria do serviço prestado e possibilitar ao consumidor conhecer a 

fundo o seu consumo. (SILVA, 2016) 

Deste modo, o presente trabalho tem por finalidade o aprofundamento no 

desenvolvimento dos medidores de energia elétrica inteligente. Para tanto, o mesmo 

cria uma solução que funciona através da plataforma Arduino, sensores de tensão e 

corrente, assim os testes irão possibilitar a identificação de um cenário que permita 



incrementar posteriormente um sistema de comunicação viável para a realidade 

brasileira em conjunto com um sistema de medição preciso e confiável. 

OBJETIVOS 

Os objetivos gerais e específicos que o presente trabalho almeja alcançar são 

descritos a seguir. 

Objetivo geral 

A análise das principais dificuldades para implantação da medição inteligente, 

elaboração de um medidor inteligente que possa ser utilizado em unidades 

residenciais e que seja economicamente viável. 

Objetivos específicos 

1. Desenvolver um protótipo de baixo custo, para medição de consumo e análise 

da qualidade da energia;  

2. Analisar qual o método de comunicação poderá ser aplicado entre o medidor e 

um servidor que envie os dados para uma central de processamento; 

3. Incrementar conexão dos dados obtidos entre medidor inteligente e um 

servidor, por meio de uma rede sem fio. 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento do trabalho foi dividido em três etapas: na primeira foi realizada a 

pesquisa aplicada sobre a medição elétrica inteligente, redes inteligentes e consumo 

de energia no Brasil, identificando assim as principais dificuldades e qual caminho 

para seguir no desenvolvimento do medidor. Na segunda etapa foi realizada a 

pesquisa experimental onde os materiais foram escolhidos e definido a melhor forma 

de montagem. Na terceira e última etapa foram analisados os dados obtidos, e 

considerações para trabalhos futuros 

DESENVOLVIMENTO 

Além da evolução do medidor em sua estrutura física, também será desenvolvido o 

software. A inteligência do medidor propriamente dita, é desenvolvida no 

processamento dos dados, à medida que a tensão for coletada para o cálculo da 

potência ativa, juntamente com a corrente. A programação desenvolvida estará 

analisando as variações da tensão, para a partir do momento que esses valores 



saírem das zonas preestabelecidas, alertas serem emitidos. A proposta feita para o 

presente trabalho é a utilização de um sensor de tensão AC 127/220 V desenvolvido 

pela MasterWalker Shop que utilizar optoacoplador 4N25, em conjunto com o sensor 

de corrente ACS712 30 A, para conversão da tensão senoidal em um sinal que a 

plataforma Arduino possa identificar e assim realizar o processamento dos dados 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Após o estudo e desenvolvimento de um protótipo que pudesse ser utilizado na 

medição do consumo, foram realizados testes para coleta dos dados e envio para 

planilha como pode ser visto nas Figuras 1(a) e 1(b) na qual tem-se a visão superior 

do protótipo, onde pode ser visto o LCD onde as informações serão exibidas. 

Figura 1: (a) Dados sendo enviados para planilha e (b) protótipo montando com o visor LCD mostrando os valores 

medidos 

 

Fonte: (MARCELINO, 2016). 

As próximas etapas do trabalho, consistirá no desenvolvimento da comunicação do 

medidor com um servidor que armazene e processe os dados obtidos, com isso 

espera-se contribuir para um sistema de distribuição,  livre de falhas e que atenda a 

demanda com maior eficiência. A comunicação sem fio será testada por meio do 

módulo ESP8266, que permite a conexão do Arduino com uma rede Wifi, sendo 

possível criar um Webserver, para exibir as informações desejadas, com um fácil 

acesso por meio de um computador ou celular conectado à internet. 
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