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1. RESUMO 
Devido a dificuldade de penetração de tecnologias inovadoras no ambiente 
residencial brasileiro, propôs-se desenvolver um medidor inteligente de energia 
elétrica de baixo custo à fim de promover o uso da domótica e a expansão do 
conceito de Internet das Coisas para o consumidor de energia elétrica. Visando 
o aproveitamento da rápida expansão do mercado de Smarthpones, propôs-se 
projetar, desenvolver e agregar recursos da tecnologia atual, um sistema de 
monitoramento via telefone móvel versátil o suficiente para estar acessível local 
e remotamente. Utilizando-se de plataformas de desenvolvimento, um sistema 
de aquisição de dados foi programado para receber as informações de dois 
sensores distintos (tensão e corrente) e enviá-las para um servidor na rede, 
onde o usuário poderia se conectar a partir de um Smartphone e realizar o 
monitoramento. Constatou-se através de testes comparativos a eficácia do 
dispositivo desenvolvido, obtendo-se medições muito próximas às soluções 
presentes no mercado. 
2. INTRODUÇÃO 

Nos anos atuais houveram grandes avanços no mundo da informação. A 

inclusão digital, e o acesso à tecnologia pelas mais variadas camadas sociais 

representam um número significativo de usuários de Smartphone. De acordo com um 

estudo feito pela Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (IBGE, 

2017), no ano de 2016 cerca de 116 milhões de brasileiros utilizaram seus 

Smartphones para se conectar à internet, e 77,1% da população possui telefones 

celulares próprios. O relatório The Mobile Economy mostra que a evolução do 

mercado no Brasil o deve colocar entre os cinco maiores do mundo no ano de 2025, 

superando a marca de 200 milhões de Smartphones conectados (GSM 

ASSOCIATION, 2018).  

O uso de aparelhos com extensiva conectividade representa uma maior 

facilidade na comunicação dos usuários com o mundo à sua volta. Sistemas de 

segurança, transações bancárias, compras e diversas outras tarefas podem ser 

realizadas através de tais dispositivos. Nos dias de hoje, é perfeitamente possível que 

o usuário utilize seu aparelho celular para acessar as câmeras de segurança de sua 

residência, ou acionar o sistema de irrigação de seu jardim, as possibilidades são 

inúmeras (MORIMOTO, 2011).  
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Além das características inovadoras, essa tecnologia de comunicação 

ainda tem muito espaço para crescimento. As barreiras criadas por fatores como 

preço, desconhecimento, falta de iniciativas no mercado nacional, entre outros, podem 

trazer dificuldades para a expansão da área no Brasil. Para Muratori (2017, p. 44) o 

mercado de automação residencial cresceu rapidamente nos últimos anos com a 

integração de tablets e smartphones, mas ainda permanece em seu estado de 

infância, sofrendo adaptações, baixa competitividade e pouca penetração. 

Uma possível aplicação seria o monitoramento de recursos básicos como 

a energia elétrica. Assim como já se é observado no supervisório de uma indústria, 

dados como energia consumida, tensão, corrente e fator de potência podem ser 

características muito úteis em uma instalação elétrica residencial ou predial, 

proporcionando informação, segurança e melhores meios para práticas conscientes 

de consumo. 

Portanto, justifica-se o presente trabalho à necessidade de se ampliar o 

conhecimento na área a partir do desenvolvimento de um dispositivo de baixo custo, 

capaz de aferir o consumo de energia elétrica em uma residência, e permitir seu 

monitoramento remoto através de um Smartphone. 

3. OBJETIVOS 
Projetar e construir o protótipo de um medidor inteligente de energia 

elétrica, capaz de aferir as grandezas associadas à um sistema elétrico, como: tensão, 

corrente, potência aparente, potência real, fator de potência e energia em kWh. 

Visando dispor os dados obtidos através de um Smartphone, tablet ou computador 

com acesso à internet. 

4. METODOLOGIA 
A princípio, fez-se uma revisão bibliográfica sobre as teorias de aquisição 

de sinais, microcontroladores e medição de energia elétrica. Logo após, decidiu-se 

elaborar um protótipo de medidor. Fez-se uma pesquisa aplicada à construção de 

dispositivos inteligentes e plataformas de baixo custo, e assim, por pesquisas 

científicas, buscou-se sugestões plausíveis de construção do dispositivo. O projeto 

Open Source apresentado no site openenergymonitor.org serviu como base de 

análise, e os modelos de medidor lá apresentados (emonTX e emonPi) estudados 

meticulosamente. Em seguida, implementou-se o hardware (sensores, 

microcontrolador e módulo Wi-Fi) e desenvolveu-se um Firmware capaz de executar 

as rotinas necessárias para o funcionamento do sistema. Por fim, instalou-se o 
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sistema Open Source emoncms em um microcomputador e propôs-se testes 

comparativos entre o protótipo construído e soluções já disponíveis e licenciadas 

pelos órgãos reguladores.  

5. DESENVOLVIMENTO 
 Pode-se classificar o desenvolvimento em quatro etapas principais, sendo 

elas: amostragem, processamento, transmissão dos dados e monitoramento. O 

produto final depende do funcionamento de cada uma dessas etapas. 

5.1 Amostragem 
A amostragem constitui-se na aquisição dos dados no ambiente físico e 

depende de sensores, um tratamento do sinal até a entrada do microcontrolador e 

uma rotina de leitura presente no Firmware desenvolvido. Nesta etapa, o objetivo é 

coletar amostras de valores instantâneos de tensão e corrente. 

5.1.1 Sensores 
Os sensores utilizados são dois transformadores. Um transformador de 

tensão abaixador, especificado para uma entrada de 110V ou 220V e uma saída de 

9V, e um transformador de corrente YHDC SCT-013, especificado para correntes de 

até 100A no primário, produzindo uma corrente de 50mA no secundário. 

 
Figura 01 – Transformador de corrente (a) e transformador abaixador (b).  
Fonte: O autor 

5.1.2 Tratamento do Sinal 
A leitura realizada no ambiente físico tem características incompatíveis com 

as entradas analógicas do microcontrolador, os 9V ou os 50mA nas saídas dos 

transformadores então, são tratados para acomodar os requisitos do mesmo, neste 

caso o Arduino UNO. Devido a alimentação do dispositivo a 5V, o sinal deve ser 

acomodado a não ter valores negativos e não passar da marca de 5V. 

Na FIG .2, observa-se o circuito eletrônico projetado. Para conseguir um 

sinal de tensão pelo transformador de corrente, utilizou-se um resistor de carga de 

33Ω, obtendo-se aproximadamente 2,5V em seus terminais. O restante do 
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condicionamento se deu na forma de divisores de tensão, especificados para 

adicionar um valor CC de 2,5V ao sinal CA, obtendo-se um valor oscilante de 0V à 5V. 

Percebeu-se que a carga associada ao sensor de tensão é baixa demais, 

fazendo com que a saída do transformador produza uma tensão maior que a desejada, 

portanto, foram adotadas medidas para acomodar variações previstas e não previstas 

pelo projeto. Nesta porção do circuito, o sinal obtido varia entre 1,35V e 3,65V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 02 – A entrada analógica 1 recebe o sinal do sensor de corrente, enquanto a entrada 2 recebe 
o sinal do sensor de tensão. 
Fonte: O autor 
 
5.1.3 Leitura de Dados 

Observa-se pela FIG .3 uma porção do código implementado via software 

Arduino IDE. Neste caso a aquisição dos valores instantâneos de tensão e corrente 

acontece a uma frequência de 2,5khz. 

 
Figura 03 – Código de leitura 
Fonte: O autor 

                  Ressalta-se que neste projeto foi utilizada a biblioteca emonLib, 

responsável por grande parte dos cálculos e variáveis presentes no projeto. 

5.2 Processamento 
Nesta etapa do desenvolvimento elaborou-se uma rotina de 

processamento dos dados obtidos na anterior. Utilizando cálculos discretos realizados 

no domínio digital, foi possível extrair os valores procurados de tensão RMS, corrente 

RMS, potência real, potência aparente e fator de potência.  
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Cada valor encontrado pode ser descrito a seguir: 

1. Tensão e Corrente Eficazes; São obtidos a partir da equação (1), onde U pode ser 

considerado para ambos os casos. 

                                          𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = �∑ 𝑢𝑢2(𝑛𝑛)𝑁𝑁−1
𝑛𝑛=0

𝑁𝑁
          (1) 

2. Potência Real; É obtida a partir da equação (2), por multiplicar-se os valores 

instantâneos de tensão e corrente, somar os resultados de forma incremental a cada 

amostra e dividir o valor final pelo número de amostras. 

𝑃𝑃 ≡ 1
𝑁𝑁

 ∑ 𝑢𝑢(𝑛𝑛)𝑁𝑁−1
𝑛𝑛=0 . 𝑖𝑖(𝑛𝑛)          (2) 

3. Potência Aparente; Pode ser obtida no produto da tensão e corrente eficazes, já 

calculadas anteriormente pelo microcontrolador. 

4. Fator de Potência; O quociente da divisão do valor de potência real pela potência 

aparente.  

                 O código para os cálculos está compilado na biblioteca emonLib, 

disponível no endereço https://github.com/openenergymonitor/EmonLib. Cada um 

desses valores é então armazenado em uma variável e impresso via comunicação 

serial do Arduino. 

5.3 Transmissão dos Dados 
Com as aferições já realizadas pelo sistema, necessita-se enviá-las para um 

servidor, sendo este localmente instalado ou na internet. Para a comunicação do 

dispositivo foi utilizado um módulo Wi-Fi ESP-12E, conectado via serial com o Arduino 

pelos pinos TX e RX conforme a FIG .4. O Firmware implementado neste módulo, 

permite que o mesmo receba as aferições realizadas no microcontrolador, se conecte 

à um ponto de acesso Wi-Fi e envie os dados para um endereço pré-estipulado na 

rede (VICENZI, 2015). O processo pode ser definido por duas etapas simples, 

descritas a seguir: 

1. Primeira Partida ou “First Boot”; O módulo se inicia em modo ponto de acesso e 

recebe conexões de estações como celulares, notebooks e etc. Nesta etapa deve-se 

conectar à rede transmitida, onde o usuário será encaminhado até uma página 

armazenada no ESP-12E, registrar um usuário e senha de gerência do equipamento, 

e logo após, inserir o SSID (o nome da rede Wi-Fi) e a criptografia utilizados no ponto 

de acesso com conectividade à internet. Em seguida, o módulo se reinicia em modo 

estação, conectando-se à rede de internet. 
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Figura 04 – Esquema de ligação do circuito, os sensores se conectam nas setas.  
Fonte: O autor.  
                   
2. Configuração Principal; Deve-se acessar o módulo através de seu endereço de 

IP local e configurar o endereço do armazenamento e pós-processamento dos dados. 

Como descrito na FIG .5, o servidor público disponibilizado no endereço 

https://emoncms.org pode ser utilizado, mas para se obter um sistema autônomo, 

deve-se utilizar um servidor local, descrito posteriormente. Outro fator necessário é a 

utilização de uma chave API, que identifica o sistema remetente ao destinatário, a 

obtenção desta chave foi possível no servidor de Pós-Processamento. 

 
Figura 05 – Tela apresentada pelo módulo Wi-Fi. Sublinhado está o endereço de IP do 

módulo, já em modo de ponto de acesso.  
Fonte: O autor. 
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5.4 Monitoramento 
5.4.1 Sistema Emoncms e Pós-Processamento 

A visualização dos dados aferidos é feita pelo sistema disponibilizado pelo 

site https://emoncms.org. Para a utilização deste serviço, foi necessário o registro de 

uma conta com usuário e senha e a configuração da chave API no protótipo 

construído. A chave se encontra no menu “My Account” sobre Write API Key. 

Aplicando-se todas as configurações necessárias, os dados recebidos pelo 

servidor podem ser visualizados no menu “Inputs”, conforme a FIG .6. 

 
Figura 6 – Entradas do sistema de monitoramento de energia.  
Fonte: O autor. 

Aplicando-se uma funcionalidade do serviço deste servidor, no menu 

“Feeds”, inseriu-se um recurso de pós-processamento, capaz de armazenar as 

medições realizadas e demonstrar o valor consumido em kWh. 

5.4.2 Instalação Local do Sistema 
Pode-se optar por realizar uma instalação local do servidor emoncms. Com 

isso o usuário teria mais autonomia e segurança no armazenamento de seus dados 

de consumo, porém, aumentaria o valor final do sistema, sendo necessário a 

aquisição de um microcomputador como o Raspberry Pi. 

A instalação é simples, e para sua execução bastou realizar o download da 

imagem do sistema operacional disponível no endereço: 

https://github.com/openenergymonitor/emonpi; transferi-la para um cartão micro SD e 

executá-la no Raspberry Pi. 

O funcionamento do sistema local é o mesmo para o servidor na internet e 

pode ser acessado por computadores, celulares e tablets. 

5.4.2 Aplicativo para Android e IOS 

                  O aplicativo emoncms disponível para download grátis na AppStore e 

PlayStore é capaz de se conectar ao servidor, seja ele local ou remoto, para 

demonstrar os valores aferidos pelo medidor. Para um melhor funcionamento e 
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facilidade de visualização, foi instalado ao servidor a funcionalidade “My Electric”, 

presente no menu “Apps”. Conforme a FIG .7, este recurso demonstra tanto para 

usuários móveis quanto em computadores, de maneira simples, as medições de 

potência real e energia em kWh, além de gerar gráficos ilustrativos com diferentes 

períodos de amostragem. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Aplicativo para computador e Smartphone 
Fonte: https://emoncms.org 
5.4.3 Panorama Geral do Sistema e Instalação 

                  
Figura 9 – Diagrama do sistema completo. 
Fonte: O autor. 

                 Observa-se pela FIG .9 um panorama do projeto completo, capaz de aferir 

tanto uma instalação elétrica de até 22kW, quanto de equipamentos e 

eletrodomésticos monofásicos. 

                 A instalação deve ser feita a partir de duas conexões com a rede elétrica, 

ambas não invasivas e de fácil aplicação. A FIG .10 descreve a montagem necessária. 

                                 
Figura 10 – O sensor de corrente se acopla à um dos fios da instalação ou dispositivo, enquanto o 
sensor de tensão se conecta na tomada. 
Fonte: O autor. 
6. RESULTADOS 

Após o desenvolvimento do sistema foram feitos diversos testes 
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comparando a eficácia do medidor. Como se observa na FIG .11 os valores de tensão 

e corrente medidos pelo dispositivo se aproximaram significativamente das medições 

efetuadas com um multímetro da marca Minipa quando utilizados para aferir as 

características de um liquidificador de 200W na mais baixa velocidade. 

 

 
Figura 11 – Comparação entre as medições realizadas de um liquidificador de 200W. 

Fonte: O autor. 

Utilizando o mesmo método de teste, acoplou-se o sistema a um ferro de 

passar de 1000W de potência e testou-se a conectividade com o aplicativo conforme 

a FIG .12. 

                                 
Figura 12 – Resposta do aplicativo em relação ao consumo de um ferro de 1000W. 

Fonte: O autor. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O projeto se mostrou versátil o suficiente para ser utilizado em várias 

aplicações, podendo monitorar o consumo de uma instalação inteira ou de um 

equipamento específico da escolha do usuário. As medições também se mostraram 

fiéis ao esperado, porém com pequenos erros que podem ser calibrados para cada 

situação no Firmware do Arduino. O preço do sistema pode variar entre R$45,00 e 

R$270,00 reais dependendo do servidor escolhido pelo usuário. E por fim, ressalta-se 
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que o sistema tem espaço para crescimento, possibilitando outros módulos como 

sensores de temperatura, medição de energia fotovoltaica produzida e outros. 
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