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1. RESUMO 

Atualmente, a preocupação com a eficiência dos circuitos instalados, tem 

gerado a necessidade de controle e acompanhamento da rede elétrica, seja em 

uma fábrica, comércios ou um conjunto de residências. Para determinar as 

características de cada circuito, promover melhorias voltadas a distribuição de 

cargas e eficiência energética da planta, um fator determinante é o custo da 

demanda contratada e o controle das variáveis intrínsecas, como potência de 

consumo, fator de potência e limites de tensão. 

Neste sentido, está sendo desenvolvido um sistema, que pretende monitorar 

as características da rede e influências provenientes do comportamento das 

cargas em tempo real, registrando suas variações para tomadas de decisão da 

equipe técnica. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Em todos os projetos destinados a painéis de distribuição de energia, tanto 

para uso residencial ou industrial, devem ser listados os pontos críticos que podem 

gerar falhas no sistema e interromper o fornecimento de energia, ocasionando 

prejuízo para o consumidor no que se refere a máquinas paradas. Geralmente, 

estes pontos de falha na rede situam-se nos disjuntores termomagnéticos, fusíveis 

e chaves seccionadoras.  A forma de restabelecer o fornecimento de energia, após 

as falhas ocorrerem, demanda um longo tempo, pois a localização destas falhas é 

estabelecida por meio de um processo de inspeção visual, em que o profissional 

percorre a instalação elétrica a fim de localizar o ponto exato onde o circuito foi 

interrompido, bem como a origem da falha antes de rearmar o dispositivo. Esse 

tipo de intervenção manual, além de levar tempo, pode ocasionar grandes 

prejuízos financeiros por paradas nas linhas de produção. As cargas conectadas 

aos painéis de distribuição possuem características especificas, podendo variar 

seu comportamento (indutivo, resistivo e capacitivo) conforme seu funcionamento. 

O comportamento das cargas resulta em um fator de potência, que deve ser 

mantido dentro dos limites pré-estabelecidos pela concessionaria, sendo 

recomendável monitorara-lo em tempo real. Uma solução para este problema seria 

disponibilizar um sistema automático de controle, que monitora o fator de potência, 

o momento da falha e seu ponto de origem, acionando diretamente a central de 

monitoramento.  



3. OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema para monitorar as 

características dos circuitos, a fim de prevenir falhas e promover melhorias 

quanto a eficiência do consumo de energia elétrica da planta. 

4. METODOLOGIA 

Um sistema de leitura de grandezas elétricas monitorou os painéis de 

maior importância, registrando todas as informações oriundas da rede, por 

meio de conversores de corrente e tensão, criados especificamente para 

este fim. As informações provenientes do dispositivo foram enviadas para 

uma central de monitoramento, para serem analisados e definir a ação a ser 

tomada para evitar paradas bruscas e antever possíveis sobrecargas no 

circuito. A comunicação é realizada via protocolo TCP/IP através de cabo de 

par trançado ou fibra ótica em locais agressivos quanto as interferências 

eletromagnéticas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1.1 Sensoriamento  

5.1.1.1 Sistema de medição de tensão 

Foi desenvolvido um circuito leitor de tensão alternada, que 

interligado a rede elétrica, fornece um sinal DC de 0 a 5v à entrada 

analógica do controlador. 

 

Figura 2: Circuito detector de tensão (colocar um capacitor de 100micro 

em paralelo com o R3) 

 

 



5.1.2 Sistema de medição de corrente 

Foi utilizado um sensor de corrente não evasivo que, através da variação 

do campo magnético gerado pela circulação de corrente no circuito a ser 

medido, realizará a leitura da corrente. 

 

Figura 3: Circuito utilizado para medição da corrente nominal da carga. 

5.2 Software 

Através dos dados coletados pelos sensores de tensão e corrente descritos 

anteriormente e recebidos pelas entradas analógicas do controlador, foi 

desenvolvido um software que utiliza as informações oriundas das grandezas 

obtidas e as converte para uma escala numérica proporcional calculada. O 

algoritmo foi desenvolvido visando interpretar as informações resultantes do 

processo de medição, conversão e cálculo, exibindo ao usuário em formato 

amigável e entendível. As informações mais relevantes e sinalizações de falha, 

podem ser exibidas através de um display do equipamento, o detalhamento dos 

dados somente poderá ser visualizado via plataforma específica.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O protótipo mostrou-se preciso quanto às medições realizadas durante a 

bateria de testes, os dados obtidos pelo dispositivo foram comparados com os 

dados de instrumentos de medição homologados e calibrados. 
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