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RESUMO 
 
 
As redes de sensores e os sensores inteligentes estão tomando 
cada dia mais espaço, tornando-se uma das promessas 
tecnológicas para este século. Junto com esse crescimento 
surge a necessidade de normas técnicas que regulamentem tais 
redes e os sistemas que as compõem. Uma dessas normas é a 
IEEE 1451.4, que define formas de aproximar transdutores de 
medição analógicos aos sensores inteligentes. Para tanto, a 
norma especifica um mecanismo chamado transducer electronic 
data sheet (TEDS), o qual habilita um transdutor analógico 
tradicional a se comunicar com a unidade de processamento de 
um sensor inteligente, tornando-se uma solução plug-and-play. É 
neste ponto que entra o estudo deste trabalho, o qual se propõe 
a desenvolver em nível protótipo um gravador de TEDS, 
abrangendo desde o projeto da placa de circuito impresso, 
programação do firmware e software, até o projeto e fabricação 
de um gabinete personalizado. Além disso, este trabalho cria e 
desenvolve o conceito da etiqueta eletrônica TEDS, combinação 
de uma memória TEDS EEPROM (1-Wire) e um selo de 
calibração RBC. O trabalho alcançou os resultados almejados, 
obtendo sucesso no desenvolvimento do gravador de TEDS e da 
etiqueta eletrônica TEDS. 
 
 
Palavras-chave: Sensor inteligente. TEDS. Rede de sensores 
de sem fio. Protocolo 1-Wire. Plataforma Arduino. LabVIEW. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
  



 
 

 

ABSTRACT 
 
 
Sensor networks and smart sensors are becoming more common 
each day, being one of the technological promises for this 
century. Along with this increasing growth in utilization comes the 
necessity of technical standards that govern these networks and 
the systems that compose them. One of these standards is the 
IEEE 1451.4, which defines ways to combine analog transducers 
and smart sensors. For that sake, the standard specifies a 
mechanism called TEDS, which enables a traditional analog 
transducer to communicate with the processing unit of a smart 
sensor, making it a plug-and-play solution. This study starts at 
this point, proposing the development of a TEDS recorder, 
including the design of the printed circuit board, the firmware, 
software, and the design and manufacture of a custom cabinet. 
Additionally, this work introduces the concept of the TEDS 
electronic tag, combining a TEDS EEPROM memory (1-Wire) 
with a RBC (Brazilian Calibration Network) calibration seal. The 
present work has reached the intended results, succeeding in the 
development of the TEDS recorder and the TEDS electronic tag. 
 
 
Key-words: Smart sensor. TEDS. Wireless sensor network. 1-
Wire protocol. Arduino platform. LabVIEW. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

1.1 Contextualização 
 
 
Na busca por medições que gerem informações mais 

confiáveis e completas do que as proporcionadas pelas técnicas 
tradicionais de instrumentação, novas tecnologias surgiram e 
estão cada vez mais acessíveis. Dentre elas, podem-se citar as 
redes de sensores, conjunto de sistemas de medição interligados 
através de uma rede de comunicação, objetivando monitorar 
ambientes e/ou indivíduos. As redes de sensores permitiram a 
evolução dos sistemas de monitoramento e controle, abrindo 
diversos novos campos de aplicação (AKILIDIZ et al., 2002). 

As redes de sensores, frente às técnicas tradicionais de 
instrumentação, permitem um melhor entendimento do processo 
ou fenômeno físico que está sendo monitorado, visto que 
transdutores de medição interconectados, distribuídos em 
lugares diferentes e medindo a mesma grandeza ou grandezas 
distintas proporcionam uma melhor reconstrução daquilo se 
deseja observar (KANOUN e TRANKLER, 2004; MITCHELL, 
2007). Um exemplo prático é a utilização de sensores de 
temperatura durante a medição dimensional de uma peça 
qualquer, porquanto, conhecendo-se o coeficiente de dilatação 
do material da peça, é possível compensar a grandeza de 
influencia, nesse caso a temperatura, reduzindo-se assim a 
incerteza de medição. 

Outro exemplo comparativo é a reconstrução que o 
cérebro faz utilizando os cinco sentidos do corpo humano 
(audição, olfato, paladar, tato e visão). Com os cinco sentidos 
funcionando normalmente, a reconstrução realizada pelo cérebro 
do ambiente em que uma pessoa se encontra é natural. Porém, 
na falta de um desses sentidos, ou pior, se o indivíduo estiver 
limitado ao uso de apenas um deles, torna-se muito mais difícil 
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para o cérebro reconstruir o ambiente em que a pessoa está. 
Como exemplo ilustrativo considere a Figura 1, que representa o 
cérebro de um soldado em um campo de batalha que tem ativo 
somente o sentido da audição. Pode-se notar a dificuldade que o 
cérebro encontra para reconstruir o ambiente a sua volta, 
reduzindo assim as chances de sobrevivência do soldado. Isso 
acontece porque o cérebro humano precisa de informações 
sensoriais distintas para conseguir reconstruir o ambiente de 
forma completa. 

 
 

 
FIGURA 1 – Analogia de uma rede de sensores com o sistema formado pelo cérebro 

e os sentidos do corpo humano. 
Fonte: MARCONDES, 2010. 

 
 

As redes de sensores possibilitam o uso desse tipo de 
prática, em que diferentes técnicas são empregadas com o 
intuito de melhorar a qualidade da informação (KLEIN, 2007; 
MITCHELL, 2007). Para isso, é necessário um grande número de 
pontos de medição, que no contexto das redes de sensores são 
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chamados de nós sensores ou sensores inteligentes, podendo 
ser centenas ou milhares em uma única rede. Devido à grande 
quantidade de sensores inteligentes em uma rede, surgem 
dificuldades referentes à manipulação e gestão desses 
indivíduos e de suas medições, como, por exemplo, a 
configuração inicial de parâmetros na instalação de novos 
sistemas e a configuração de parâmetros dos sistemas de 
medição após as calibrações. 

Adversidades como essas podem ser amenizadas 
utilizando-se a chamada transducer electronic data sheet 
(TEDS), o qual é basicamente um conjunto de dados 
padronizados que identifica e descreve um transdutor, tais como 
nome do fabricante, número de série, modelo, faixa de medição, 
curva de resposta e curva de calibração. A TEDS permite a 
substituição de sensores de maneira simples, até mesmo de 
grandezas diferentes, ou seja, praticamente se tem um sistema 
plug-and-play para sensores. 

Além disso, a TEDS dá ao sensor a capacidade de 
carregar consigo os dados realizados em uma calibração prévia, 
possibilitando assim a correção da medição in loco, aumentando 
a exatidão do sistema, uma vez que cada sensor inteligente pode 
garantir a confiabilidade de suas medições, para que somente 
dados metrologicamente corretos sejam considerados no 
processamento das informações. O mecanismo TEDS é definido 
pelas normas da família IEEE 1451, a qual tem como objetivo 
definir um conjunto comum de interfaces de comunicação entre 
transdutores e sistemas microprocessados, possibilitando dessa 
maneira que projetos de transdutores sejam independentes das 
redes de controle nas quais serão utilizados (IEEE, 2004). 
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1.2 Proposta do trabalho 
 
 

Apesar de todas as normas da família IEEE 1451 citarem 
as TEDSs, esta monografia concentra-se apenas sobre a norma 
IEEE 1451.4, que define TEDS para transdutores de medição 
analógicos obsoletos. A norma entende por obsoleto todo aquele 
sensor que não foi concebido para uso em sistemas inteligentes. 
No entanto, este trabalho usará o termo tradicional em vez de 
obsoleto, visto que obsoleto é um adjetivo muito forte para definir 
o tipo de transdutor que ainda hoje domina o mercado e as 
aplicações de instrumentação. 

Especificamente dentro da norma IEEE 1451.4, as 
informações de uma TEDS são padronizadas em um formato 
binário, para então serem armazenadas em uma memória do tipo 
EEPROM fisicamente acoplada ao transdutor de medição. 
Assim, a proposta deste trabalho é a conceitualização, 
modelagem e prototipagem de um gravador de TEDS, ou seja, 
um equipamento eletrônico que grave e leia informações em uma 
memória EEPROM, o qual deve trabalhar em conjunto com uma 
interface de software que deixe transparente para o usuário o 
formato binário das TEDSs, sempre em consonância com a 
norma IEEE 1451.4. 

Além do gravador de TEDS, este trabalho também visa a 
conceitualização, modelagem e prototipagem de uma etiqueta 
eletrônica TEDS, nome e conceito criados nesta monografia. 
Uma etiqueta eletrônica TEDS é uma placa de circuito impresso 
que contém uma memória EEPROM específica para TEDS e 
também um espaço destinado à colagem do selo de calibração 
da Rede Brasileira de Calibração (RBC) de um transdutor, 
objetivando aproximar os transdutores de medição tradicionais 
aos sensores inteligentes. Além disso, como a norma IEEE 
1451.4 não determina um conector padrão, este trabalho também 
apresenta uma proposta de conector para a etiqueta eletrônica 
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TEDS, de forma a facilitar o uso futuro de sensores em 
ambientes laboratoriais e industriais. 

 
 

1.2.1 Elementos motivadores 
 

 
O primeiro fator motivador deste trabalho é a necessidade 

do gravador de TEDS em projetos de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) da Fundação Centros de Referência em 
Tecnologias Inovadoras (CERTI), na qual o autor desta 
monografia é colaborador. A Fundação CERTI é uma 
organização de pesquisa e desenvolvimento que proporciona 
soluções inovadoras para a iniciativa privada, para o governo e 
também para o terceiro setor. É uma instituição independente e 
sem fins lucrativos. Trabalha com a prestação de serviços 
científicos e tecnológicos e desenvolve produtos, sistemas e 
processos, aliando suas competências em áreas estruturadas 
por meio de Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras, 
que trabalham em sinergia e cooperação com entidades 
parceiras do país e do exterior. 

Esta pesquisa foi inteiramente desenvolvida dentro da 
Fundação CERTI, a fim de contribuir de forma imediata ao 
Projeto Boia Yara, projeto de P&D desenvolvido em parceria com 
a empresa Tractebel, coordenado dentro da CERTI pelo Centro 
de Mecatrônica em parceria com o Centro de Metrologia e 
Instrumentação. O projeto está desenvolvendo um sistema 
inteligente para monitoramento de lagos, no qual o gravador de 
TEDS será largamente utilizado. Além disso, o gravador de 
TEDS também servirá para atender projetos futuros na temática 
de sensores inteligentes. 

Além do desenvolvimento de projetos de P&D, a Fundação 
CERTI destaca-se fortemente pela tradição em metrologia, 
prestando serviços de calibração dentro da Rede Brasileira de 
Calibração, tendo laboratórios acreditados nas seguintes áreas: 
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dimensional; força, pressão e massa; temperatura e umidade. 
Assim, visando diferencial inovador frente a outros laboratórios, a 
proposta deste trabalho é implementar o conceito de TEDS nos 
laboratórios de calibração da Fundação CERTI, entregando para 
os clientes, além do certificado de calibração, uma etiqueta 
eletrônica TEDS contendo o selo RBC de calibração e a TEDS 
do sensor. 

De forma menos direta, este trabalho também contribuirá 
para a área de instrumentação e teste (I&T) da Fundação CERTI, 
a qual tem como principais atividades: desenvolvimento de 
bancada de teste; automação de sistemas de medição; 
desenvolvimento de supervisórios; desenvolvimento de 
dispositivos especiais para medição. 

Atualmente, a área de I&T é totalmente baseada na 
plataforma da empresa National Instruments que, apesar de ter 
atendido os desafios tecnológicos impostos até o momento, 
apresenta custos elevados quando necessário algum 
desenvolvimento simples que envolva hardware de sistemas 
embarcados, reduzindo assim a competitividade da solução 
frente ao mercado. Aquém dessa limitação, a área de I&T tem 
esbarrado em um problema que é o giro de estagiários que 
compõem a equipe, sobreposta à falta de experiência prática 
desses estagiários em desenvolvimento eletrônico. 

Vistos tais problemas, em paralelo com o desenvolvimento 
dos protótipos, este trabalho propõe-se a mapear ferramentas 
que possam ajudar a solucionar, ou pelo menos minimizar, os 
impasses da área de I&T da Fundação CERTI. Levando em 
conta, para isto, a busca de soluções que apresentem rápida 
curva de aprendizado, que tenham comunidades e fóruns de 
ajudas ativos e, se possível, que sejam gratuitas. 
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1.2.2 Objetivos 
 
 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um protótipo 
de gravador TEDS e de uma etiqueta eletrônica TEDS, ambos 
em consonância com a norma IEEE 1451.4. 

Para alcançar o objetivo geral, uma série de objetivos 
específicos foram traçados: 

 Revisar os conceitos de redes de sensores, 
sensores inteligentes e TEDS. 

 Levantar as necessidades da etiqueta eletrônica 
TEDS dentro dos laboratórios da Fundação CERTI. 

 Projetar e fabricar as placas de circuito impresso 
para ambos os protótipos. 

 Projetar e fabricar o gabinete do gravador de 
TEDS. 

 Desenvolver uma interface gráfica amigável para o 
usuário final. 

 
 
1.2.3 Método de abordagem 
 

 
O primeiro passo deste trabalho é sistematizar os 

conceitos de redes de sensores, sensores inteligentes e TEDS 
extraídos de bibliografia consolidada. O intuito é entender do que 
se trata e como funcionam as TEDSs. 

Dominado o funcionamento das TEDSs, o próximo passo é 
mapear ferramentas que possam ajudar no desenvolvimento dos 
protótipos. O desafio em encontrar tais ferramentas está ligado à 
preferência por soluções que tenham uma rápida curva de 
aprendizado e que se enquadrem ao perfil da área de I&T. 

Decididas quais ferramentas utilizar, o passo seguinte é 
iniciar o desenvolvimento do hardware do gravador de TEDS e 
da etiqueta eletrônica TEDS, e também do firmware do gravador 
de TEDS, juntamente com a programação em computador da 
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interface do usuário. Em seguida, movimenta-se a etapa de 
fabricação e montagem das placas de circuito impresso, tanto do 
gravador quanto da etiqueta eletrônica TEDS, e também o 
projeto e fabricação do gabinete para o gravador de TEDS. 

Para finalizar, é efetuada a etapa de testes e obtenção de 
resultados. Em paralelo com todas as etapas supracitadas, é 
feita a redação desta monografia. 
 
 

1.3 Estrutura da monografia 
 
 

O restante desta monografia está dividido da seguinte 
maneira. No Capítulo 2 são apresentados os conceitos de redes 
de sensores, sensores inteligentes e TEDS. No Capítulo 3, 
apresentam-se as ferramentas mapeadas e utilizadas no 
desenvolvimento do trabalho. Em seguida, no Capítulo 4, 
apresenta-se o desenvolvimento propriamente dito do gravador 
de TEDS e da etiqueta eletrônica TEDS. No Capítulo 5, faz-se a 
apresentação dos protótipos e também uma demonstração de 
uso, apresentando brevemente a interface gráfica desenvolvida. 
Além disso, apresentam-se testes efetuados. Finalmente, no 
Capítulo 6 são apresentadas as conclusões deste estudo, bem 
como as sugestões para trabalhos futuros. 



 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

2.1 Rede de sensores 
 
 
Uma rede de sensores é um grupo de transdutores de 

medição com a capacidade especial de se comunicarem dentro 
de uma infraestrutura de rede, destinado a monitorar e registrar 
as condições de diversificados ambientes ou indivíduos 
(KANOUN e TRÄNKLER, 2004). As grandezas medidas em uma 
rede de sensores podem ser variadas, tais como temperatura, 
umidade, pressão, corrente elétrica, tensão elétrica, direção e 
velocidade do vento, luminosidade e vibração. Naturalmente, as 
grandezas a serem medidas dependem muito da aplicação a 
qual a rede se destina, abrangendo desde parâmetro para 
monitoramento do nível de poluentes em um lago até funções 
vitais de um ser humano. 

Dentre as potenciais aplicações das redes de sensores, 
incluem-se (ZHAO e GUIBAS, 2004; WILSON, 2005): 

 controle e mapeamento do meio ambiente e da 
biodiversidade; 

 agricultura de precisão; 
 medicina e monitoramento de pacientes; 
 logística; 
 controle e monitoramento industrial; 
 automação de edificações; 
 segurança e sensoriamento militar. 

 
A utilização de transdutores de medição distribuídos em 

rede tem sua origem em aplicações militares e industriais na 
década de 1970 (KRISHNAMACHARI, 2005). No entanto, foram 
nos últimos anos que essa tecnologia se difundiu, principalmente 
devido ao desenvolvimento tecnológico e ao barateamento nas 
áreas de sistemas micro-eletro-mecânicos (MEMS), 
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microprocessadores e comunicação sem fio, vindo a ser 
considerada uma das tecnologias mais promissoras para o 
século XXI (ARAMPATZIS e LYGEROS, 2005; MIT, 2003). 

Parte das redes de sensores tem a comunicação baseada 
em cabos e fios. No entanto, um grande número de conexões e 
longas distâncias de cabos representam um custo significativo de 
instalação e de manutenção das redes de sensores (RABAEY et 
al., 2000). Devido a essas restrições, começou-se a investigar a 
possibilidade do uso de comunicação sem fio, visto que as 
vantagens das redes de sensores sem fio, frente às redes 
baseadas em cabos, são muitas (XIA e ZHAO, 2007). Assim, o 
emprego da comunicação sem fio, além de facilitar e baratear a 
instalação dos transdutores de medição, melhora a mobilidade 
do sistema de medição e possibilita o monitoramento de lugares 
remotos (BULUSU e JHA, 2005). 

Uma rede de sensores é constituída por diversas “estações 
de medição”, chamadas de nós sensores ou sensores 
inteligentes, as quais tipicamente tendem a ser pequenas, leves 
e portáteis (BULUSU e JHA, 2005; ZHAO e GUIBAS, 2004). Os 
nós sensores são dispositivos compostos basicamente por 
quatro partes (ANASTASI, 2008; ANANDA, CHAN e OOI, 2006; 
STOJMENOVIC, 2005; ENZ et al., 2004; POTTIE e KAISER, 
2005): 

 módulo de sensoriamento, responsável por medir o 
mensurando; 

 módulo de processamento, responsável por 
processar localmente os dados e armazená-los; 

 módulo de comunicação, responsável pela 
transmissão da informação; 

 módulo de energia, responsável por alimentar 
todos os módulos. 
 

A Figura 2 representa uma rede de sensores sem fio em 
uma topologia muito popular, a chamada topologia em malha. 
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Dentro da rede, cada sensor inteligente realiza a medição, 
processa os dados localmente e transmite o resultado para o nó 
sensor mais próximo. Assim, a comunicação ocorre 
sucessivamente, de sensor inteligente em sensor inteligente, até 
o resultado chegar à estação-base. Recebidos os resultados de 
todos os elementos da rede, a estação-base processa o conjunto 
total de dados, construindo uma informação mais concisa e com 
maior valor agregado, para somente então disponibilizá-la ao 
usuário final. (VERDONE et al., 2007; ANASTASI, 2008; ILYAS e 
MAHGOUB, 2005; ANANDA, CHAN e OOI, 2006; 
STOJMENOVIC, 2005). 

 
 

 
 

 
FIGURA 2 – Representação de uma rede de sensores com topologia em malha. 

Fonte: Adaptado de Ilyas e Mahgoub, 2005. 
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2.2 Sensor inteligente 
 
 
Como dito anteriormente, os sensores inteligentes são 

compostos basicamente por quatro módulos: sensoriamento, 
processamento, comunicação e energia. Em termos da 
concepção eletrônica, a Figura 3 é uma esquematização básica 
da arquitetura de um sensor inteligente, segundo Krishnamachari 
(2005), Anastasi (2008), Karl e Willig (2007), Mitchell (2007) e 
Callaway Jr. (2003). 

 
 

FIGURA 3 - Arquitetura de um sensor inteligente. 
Fonte: Adaptado de Enz et al., 2004; Akilidiz et al., 2002. 
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Sensores e Atuadores, define sensor inteligente como sendo um 
transdutor de medição capaz de prover funcionalidades além das 
necessárias para gerar uma representação correta de uma 
quantidade medida. Tais funcionalidades devem simplificar a 
integração do transdutor em aplicações em rede (IEEE, 1997; 
IEEE, 2003). 

Para esclarecer do que se tratam essas funções adicionais 
que um sensor inteligente pode possuir, Mitchell (2007), em 
harmonia com as normas IEEE 1451, define sensor inteligente 
como: 

 
Um equipamento que contemple um módulo de 
sensoriamento, de processamento e de 
comunicação. Esta estrutura física deve estar 
associada a um software que tem por funções 
controlar a parte de condicionamento do sinal, 
fazer o ajuste da curva de correção, aplicar 
testes de diagnósticos e empacotar os dados 
para a comunicação. Em operação, o sensor 
inteligente transforma o sinal de saída 
analógico do transdutor em um sinal digital 
padronizado equivalente; checa e ajusta o sinal 
conforme a curva de correção e transmite este 
sinal digitalizado para a rede, utilizando uma 
interface padronizada que usa um protocolo de 
comunicação, também padronizado 
(MITCHELL, 2007). 

 
A fim de alcançar as funções desejadas em um sensor 

inteligente, as normas da família IEEE 1451 provêm um 
mecanismo que especifica a combinação entre o transdutor de 
medição, o condicionador de sinal e o processador que realiza a 
conversão para a grandeza desejada. Esse mecanismo é a 
TEDS, o qual  basicamente  é  uma  “folha  de  dados  eletrônica”  que  
contém os parâmetros necessários para detecção e configuração 
automática de um sensor (IEEE, 1997). A seguir, será explicada 
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em detalhes a estrutura da TEDS do ponto de vista da norma 
IEEE 1451.4. 

 
 

2.3 TEDS 
 
 
Como já dito na Introdução, dentre as normas da família 

IEEE 1451, a norma IEEE 1451.4 é a única que descreve o uso 
de TEDS para transdutores analógicos tradicionais. Assim, os 
principais objetivos da norma IEEE 1451.4 são (IEEE, 2004): 

 Habilitar ao sensor a capacidade de ser plug-and-
play, provendo para isso uma interface de 
comunicação compatível com sensores analógicos 
tradicionais; 

 Habilitar e simplificar a criação de sensores 
inteligentes; 

 Facilitar o suporte de acesso a múltiplos protocolos 
de comunicação; 

 Simplificar a configuração inicial e a manutenção 
de sistemas de instrumentação; 

 Providenciar uma ponte entre sistemas de 
instrumentação tradicionais e sensores inteligentes; 

 Permitir a implementação de sensores inteligentes 
com a menor quantidade de memória possível. 
 

Pelo método tradicional de instrumentação, quando se 
configura um sistema de medição, o operador precisa 
parametrizar no sistema todas as informações do sensor, como, 
por exemplo, limites da medição, sensibilidade e escalas, para 
que somente então a unidade de processamento possa converter 
e interpretar corretamente o sinal analógico de cada sensor, 
convertendo-o em um valor decimal que corresponde à grandeza 
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medida. No entanto, se o sistema for composto por um sensor 
inteligente, implementado com a tecnologia de TEDS, a etapa de 
parametrização é automática, aumentando a integridade geral do 
sistema e a confiabilidade das medições. Assim, a 
implementação de características plug-and-play aos sensores 
gera benefícios reais aos seus usuários e desenvolvedores, tais 
como (NATIONAL INSTRUMENTS, 2012): 

 Redução do tempo para parametrização do 
sistema; 

 Diagnósticos avançados; 
 Redução do tempo para reparo e reposição; 
 Gerenciamento avançado do hardware; 
 Automatização da calibração. 

 
Em suma, a norma IEEE 1451.4 define um mecanismo 

relativamente simples e direto para a adição de funcionalidades 
inteligentes em sensores analógicos tradicionais. Esse 
mecanismo oferece melhorias substanciais na utilização, 
precisão e confiabilidade tanto para sistemas que possuem 
apenas alguns sensores quanto para sistemas com grandes 
quantidades de canais, medindo centenas ou milhares de 
sensores. Visto as vantagens dessa padronização, muitos 
fabricantes estão investindo em produtos para sensores plug-
and-play. 

O objetivo da norma IEEE 1451.4 é trazer funcionalidades 
adicionais a sensores analógicos tradicionais. Para tanto, a 
norma prevê uma interface mista, combinando o sinal analógico 
do sensor com o sinal digital da TEDS. Assim, a interface elétrica 
analógica fornece o sinal proporcional ao fenômeno físico medido 
(tal como temperatura, pressão e força) da forma tradicional e a 
interface digital fornece a comunicação com a memória EEPROM 
embarcada no sensor, passando as informações da TEDS (nome 
do fabricante, número do modelo do sensor, número serial, etc.). 

A comunicação mista proposta pela IEEE 1451.4 com uma 
solução de eletrônica embarcada pode ser feita de duas formas. 
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A primeira é a partir da comutação entre informações analógicas 
e digitais em um único fio, chamada pela norma de Interface 
Classe 1, representada na Figura 4. A Classe 1 deve permitir ao 
transdutor alternar no mesmo fio o sinal analógico e a 
alimentação, ou o sinal digital da TEDS e a alimentação. Essa 
classe é recomendada para transdutores piezoelétricos com 
alimentação de corrente constante, como, por exemplo, 
acelerômetros e microfones. 

 
 

 
FIGURA 4 – Exemplo de interface Classe 1. 

Fonte: IEEE, 2004 
 
 
A segunda forma de comunicação consiste em transmitir 

separadamente as informações analógicas de medição das 
digitais da TEDS, ou seja, a interface de leitura da TEDS é 
incluída em paralelo à interface analógica, como mostrado no 
exemplo da Figura 5. Esse modo é chamado Interface Classe 2, 
que é a forma abordada neste trabalho por ser mais abrangente 
e simples de implantar, além de não exigir intervenções físicas 
no sensor. 
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FIGURA 5 – Exemplo de interface Classe 2 

Fonte: IEEE, 2004 
 

As informações salvas nas TEDSs são divididas em 
seções chaves. Como requisito mínimo, a norma exige que a 
TEDS contenha algumas informações básicas, as quais 
permitem a identificação única e inalterável do transdutor de 
medição. Os primeiros 64 bits da TEDS contemplam essa 
identificação do transdutor, contendo a identificação do fabricante 
(14 bits), número do modelo (15 bits), letra da versão (5 bits - 
código de caracteres), número de versão (6 bits) e o número de 
série do dispositivo (24 bits). Esses dados são organizados de 
acordo com a formatação apresentada no Quadro 1. 

 
QUADRO 1 – Requisitos mínimos de uma TEDS. 

Fonte: IEEE, 2004 

  Tamanho 
(bit) Faixa permitida 

Identificação do fabricante 14 17 - 16381 
Número do modelo 15 0 - 32767 
Letra da versão 5 A - Z (Chr5) 
Número da versão 6 0 - 63 

Número de série 24 0 - 16777215 
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Além dessa seção básica, existe outra que contém as 
informações de configuração específicas dos sensores – 
tipicamente dados necessários para a correta configuração da 
interface elétrica e conversão dos dados de medição para 
unidades de engenharia. Parâmetros típicos de uma TEDS são 
faixa de medição, sensibilidade e dados de calibração. Essa 
seção descreve tudo o que é necessário para a conversão 
correta de uma medição do sensor. 

O padrão IEEE especifica uma coleção de padrões de 
formato de uma TEDS, definindo modelos para diferentes tipos 
de sensores. Ao todo são definidos 16 modelos para os mais 
variados tipos de sensores analógicos e ainda três modelos 
referentes às informações de calibração de sensores, como 
mostrado no Quadro 2. 

São esses modelos que fornecem o meio para que a 
unidade de processamento possa converter os dados binários 
armazenados na EEPROM da TEDS em especificações 
parametrizáveis. Por fim, existe ainda uma seção disponível para 
os usuários armazenarem informações de localizações dos 
sensores, além de comportar dados personalizados, como, por 
exemplo, informações de status de manutenção e do número do 
certificado de calibração RBC (NATIONAL INSTRUMENTS, 
2012). 
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QUADRO 2 - Lista de modelos da IEEE 1451.4. 
Fonte: IEEE, 2004 

Tipo 
Número 

do 
modelo 

Nome do modelo 

Modelo para 
transdutor 

25 Transdutor de força e aceleração com 
amplificador de corrente 

26 Ponte amplificadora (acelerômetro) 
27 Microfone com pré-amplificador embutido 
28 Microfone pré-amplificador com sistema anexo 
29 Microfone (capacitivos) 
30 Sensor com saída em tensão 
31 Sensor com saída em corrente 
32 Sensor com saída em resistência 
33 Sensor em ponte 

34 LVDT e RVDT (linear and rotary variable 
differential transformer) 

35 Strain gage 
36 Termopar 
37 Termorresistência 
38 Termistor 
39 Divisor de tensão potenciométrica 

Modelo para 
calibração 

40 Tabela de calibração 
41 Curva de calibração (polinomial) 
42 Tabela de resposta de frequência 

Modelo para 
transdutor 43 Ponte amplificadora (transdutor de força) 

 
 

2.4 Protocolo 1-Wire 
 
 
Como citado anteriormente, a interface de comunicação 

abordada neste trabalho para a comunicação da TEDS é a 
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interface Classe 2, que transmite o sinal digital da memória 
separadamente do sinal analógico do sensor, facilitando dessa 
forma a implementação em sensores analógicos tradicionais. 

Segundo a norma IEEE 1451.4, o protocolo digital de 
comunicação para leitura e escrita da memória EEPROM é o 
protocolo chamado 1-Wire, marca registrada da Dallas, 
atualmente pertencente a Maxim Semicondutores. Esse 
protocolo funciona apenas com um fio de alimentação mais um 
fio de terra, sendo a comunicação realizada pelo mesmo fio da 
alimentação. Além disso, é necessário um resistor de pull-up 
(RPUP) entre a fonte de tensão e o barramento de comunicação 
para que seja estabelecido um nível lógico normalmente alto. 
Essa configuração pode ser observada na Figura 6. A grande 
vantagem de se usar dispositivos 1-Wire em relação a outros 
protocolos baseados em dois fios é a redução da quantidade de 
fios e a simplificação do protocolo de comunicação (MAXIM, 
2012). 

 
 

 
FIGURA 6 – Esquemático para implementação de memória EEPROM 1-Wire. 

Fonte: MAXIM, 2012 
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A rede 1-Wire, chamada também de MicroLan, é 
constituída basicamente de um mestre e um ou mais escravos, 
dos quais somente o mestre pode iniciar a comunicação, 
trazendo certo grau de segurança de acesso ao barramento. Há 
uma característica importante, fundamental para uma rede 1-
Wire: cada dispositivo escravo tem um único e inalterável número 
de série, de 64 bits, gravado a laser, o qual nunca se repetirá em 
outro dispositivo. Esse número de série, além de fornecer uma 
identificação eletrônica única para o produto final, permite que o 
dispositivo mestre selecione um dispositivo escravo entre os 
muitos que podem ser conectados em um mesmo barramento. 
Dos 64 bits que compõem o número de série, 8 bits representam 
a família do componente, possibilitando a identificação do tipo de 
dispositivo e as funcionalidades suportadas.  

De modo geral, o protocolo de comunicação 1-Wire é 
composto por quatro etapas de transação. Na primeira etapa, o 
mestre inicia a comunicação, aplicando no barramento um nível 
lógico baixo, colocando todos os integrantes da rede em um 
estado conhecido. A transação seguinte é a seleção do indivíduo, 
através da identificação unívoca de cada elemento. E, por fim, as 
próximas duas etapas são o envio da função que se deseja 
executar e a escrita ou leitura dos dados. 

Para realizar a comunicação através de um único fio, o 
protocolo 1-Wire envia os dados serialmente, funcionando de 
forma bidirecional, half-duplex. Apesar de não ser adequado para 
altas taxas de transmissão, o protocolo suporta, em modo 
padrão, até 15,4 kbps, taxa suficientemente alta para 
comunicação com a TEDS e, em modo overdriver, até 125 kbps 
(MAXIM, 2012). 
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3 MAPEAMENTO E APRESENTAÇÃO DAS 
FERRAMENTAS UTILIZADAS 

 
 

3.1 Plataforma de desenvolvimento de hardware e 
firmware 
 
 
A plataforma de hardware selecionada para o 

desenvolvimento do gravador de TEDS foi a plataforma Arduino. 
Além de ser uma ferramenta que se enquadra muito bem nas 
necessidades e no perfil da área de I&T da Fundação CERTI, ela 
também foi uma das plataformas abordadas durante as aulas do 
curso de especialização. 

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica, 
criada com o objetivo de permitir o desenvolvimento de sistemas 
interativos, flexíveis, de baixo custo e fácil implementação. O 
Arduino tem sido explorado em muitos programas educacionais 
pelo mundo, constantemente utilizado por artistas e designers, 
pois não exige grande conhecimento prévio em eletrônica ou 
programação. Porém, também tem se difundindo em ambientes 
de engenharia, principalmente por permitir uma rápida 
prototipagem e agilidade no desenvolvimento de solução. Os 
campos de atuação para a plataforma são imensos, podendo ter 
aplicações em área tais como: robótica; engenharia de 
transportes; engenharia agronômica; automação residencial 
(MARGOLIS, 2011). 

Atualmente, existem diversos modelos de placas Arduino, 
com tamanhos e configurações bastante variadas, alguns desses 
modelos estão representados na Figura 7. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_transportes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_transportes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_agron%C3%B4mica
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FIGURA 7 - Modelos de Arduino. 

Fonte: ROBOTSHOP, 2012 
 

 
Uma típica placa Arduino é composta por um controlador, 

algumas linhas de entradas/saídas digital e analógica, além de 
uma interface de comunicação, a qual serve para programar o 
processador e também interagir com um computador externo. Os 
projetos desenvolvidos com o Arduino podem ser autônomos ou 
dependentes de um hospedeiro para a realização de tarefa 
através do uso de softwares específicos que rodam em 
computador. 

Para aumentar as funcionalidades do Arduino, o hardware 
foi constituído de forma que possa ser combinado com extensões 
apropriadas chamadas shields. A Figura 8 apresenta o exemplo 
de um Arduino acoplado a um shield para cartões de memória, a 
qual possibilita a leitura e escrita de dados na memória do cartão. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arduino#Acess.C3.B3rios
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FIGURA 8 - Arduino com um shield para cartão de memória. 

Fonte: ITEADSTUDIO, 2012 
 
 
O Arduino UNO, modelo utilizado neste trabalho por ser o 

mais difundido e de fácil acesso, é uma plataforma de 
prototipagem eletrônica projetada com microcontroladores da 
Atmel AVR de 8 bits. A Figura 9 mostra uma foto do modelo UNO 
e o Quadro 3 apresenta de forma resumida as configurações de 
hardware do modelo. 

 
 

 
FIGURA 9 - Foto do Arduino UNO. 

Fonte: ARDUINO, 2012 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3tipo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR
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QUADRO 3 – Configuração de hardware do Arduino UNO 
Fonte: ARDUINO, 2012 

 

Microcontrolador ATmega168 

Tensão de operação 5 V 

Tensão de alimentação 7 - 12 V 

Limite de tensão de 
alimentação 

6 - 20 V 

Saídas e entradas digitais 14 (6 com suporte para PWM) 

Entradas analógicas 6 

Corrente nas portas 
digitais 

40 mA 

Memória Flash  16 kB (2 kB usados para bootloader) 

Memória SRAM 1 kB 

Memória EEPROM 512 bytes 

Velocidades do clock 16 MHz 

 
A plataforma Arduino é mais conhecida pelo seu hardware, 

mas contempla junto um software, chamado também de Arduino, 
utilizado para programar o hardware. O microcontrolador na 
placa é programado com uma linguagem de programação própria 
do Arduino, baseada na linguagem Wiring, um padrão aberto 
para programação de microcontroladores (WIRING, 2012). Pelo 
fato de a linguagem própria do Arduino ser essencialmente 

http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
http://wiring.org.co/
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C/C++, também é possível programá-lo diretamente em 
linguagem C, através do uso de compiladores apropriados. Já o 
ambiente de desenvolvimento Arduino é baseado no ambiente 
Processing, ambiente e linguagem de programação abertos 
(PROCESSING, 2012). O ambiente de programação do Arduino 
apresenta características interessantes à área de I&T, 
principalmente por ser gratuito, padrão aberto e multiplataforma 
operacional. A Figura 10 representa a interface do ambiente de 
programação do Arduino, que apesar de bem acabada e robusta, 
apresenta limitação em relação às opções de depuração durante 
a programação. 

 

 
FIGURA 10 - Interface do ambiente de programação do Arduino. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://www.processing.org/
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Outra vantagem do uso da plataforma Arduino é a 
existência de uma comunidade ativa e que presta suporte no 
fórum do site oficial do Arduino, conhecido como Arduino 
Playground. A comunidade oferece no fórum exemplos de 
projetos, soluções gerais e até mesmo assistência a questões 
específicas, aberta a qualquer usuário (MARGOLIS, 2011). 

 
 

3.2 Programa para projeto de placas de circuito impresso 
 
 
A opção escolhida para desenvolvimento do leiaute das 

placas de circuito impresso deste trabalho foi o Fritzing, um 
software aberto criado com o objetivo de ajudar na 
documentação e compartilhamento de projetos de protótipos 
eletrônicos, visando o ensino de eletrônica e a montagem de 
placas de circuito impresso. Essencialmente, é um software para 
projeto de placas simples de circuito impresso, valendo ressaltar 
que o Fritzing não permite simulações eletrônicas. 

Apesar de ser limitado em relação a outros softwares 
especialistas em leiaute de placas de circuito impresso, para a 
área de I&T o Fritzing apresenta a grande vantagem de possuir 
uma interface gráfica muito intuitiva, a qual permite rápida curva 
de aprendizado. O programa foi construído de modo a facilitar a 
transferência de uma montagem feita em matriz de contatos para 
o software e, a partir daí, criar o leiaute da placa de circuito 
impresso, permitindo importar o projeto na extensão Gerber, para 
então partir para a fabricação física da placa. 

A Figura 11 demonstra um exemplo de utilização do 
programa: Na Figura 11(a), tem-se a montagem física do circuito 
eletrônico com suporte de matriz de contato. Na Figura 11(b), 
tem-se a montagem realizada na aba chamada Protoboard, o 
qual é a representação física dos componentes. A Figura 11(c) 
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apresenta a aba para montagem da placa de circuito impresso. A 
Figura 11(d) mostra o resultado final do protótipo montado. 

 

 
FIGURA 11 - Interface do Fritzing, exemplo de uso. 

Fonte: FRITZING, 2012 
 
 

Em relação ao projeto da placa de circuito impresso, o 
programa tem a opção de auto roteamento, permitindo a edição 
de até duas camadas. O programa já vem com uma biblioteca de 
componentes, na qual se encontram várias opções ligadas à 
plataforma Arduino. No site oficial do Fritzing, há uma seção que 
ajuda os usuários a criarem novos componentes, além de uma 
área para compartilhar e discutir projetos e experiências. 
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No caso de componentes personalizados, o programa tem 
uma área para edição e criação. Porém, essa área apresenta 
limitações; além de depender de programas de terceiros para 
edição ou criação de componentes, na versão atual apresenta 
conflitos de compatibilidade. Apesar disso, o Fritzing ainda se 
mostra uma ferramenta interessante para o desenvolvimento de 
placas protótipos de circuito impresso para a área de I&T da 
Fundação CERTI. 

 
 

3.3 Programa para desenvolvimento da interface gráfica 
 
 
Para o desenvolvimento da interface gráfica, escolheu-se o 

LabVIEW, principalmente devido ao fato de já ser o software 
padrão de desenvolvimento da área de I&T da Fundação CERTI. 
O LabVIEW é programado via uma linguagem de programação 
gráfica, que utiliza ícones em vez de linhas de texto para criar 
aplicações. A Figura 12 mostra uma comparação entre um 
código implementado em linhas de texto e outro usando a 
linguagem gráfica do LabVIEW. 
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FIGURA 12 - Comparação entre um código em linha de texto e linguagem gráfica. 
 
 
Os principais campos de aplicação do LabVIEW são a 

realização de medições e a implementação de sistemas de 
automação. A programação é feita de acordo com o modelo de 
fluxo de dados, o que oferece vantagens para a aquisição e 
manipulação de dados. O desempenho da linguagem é 
comparável à exibida pelas linguagens de programação de alto 
nível. 

No LabVIEW, constrói-se a interface de usuário utilizando 
um conjunto de ferramentas e objetos. A tela de edição da 
interface de usuário é chamada de painel frontal. A segunda tela 
do programa é a tela de diagrama de blocos, a qual contém o 
código construído sobre representações gráficas de funções. É 
nessa tela que está adicionado o código que controla os objetos 
do painel frontal. Sob certos aspectos, o diagrama de blocos 
assemelha-se a um fluxograma. Um exemplo de ambas as telas 
do LabVIEW pode ser visto na Figura 13. 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Automa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquisi%C3%A7%C3%A3o_de_dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquisi%C3%A7%C3%A3o_de_dados
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FIGURA 13 - Telas do LabVIEW 

 
 

3.4 Programa para projeto do gabinete 
 
 
Este trabalho se propôs a englobar no desenvolvimento do 

protótipo do gravador de TEDS a concepção e fabricação de um 
gabinete personalizado. Pelo mesmo motivo da escolha do 
LabVIEW, ou seja, por já ser uma ferramenta utilizada na área de 
I&T da Fundação CERTI para projetos mecânicos, utilizou-se o 
SolidWorks para o desenvolvimento do gabinete. 

O SolidWorks é um aplicativo de automação de projetos 
mecânicos que usa uma abordagem de projeto 3D. Quando 
projetada uma peça, do esboço inicial ao resultado final, está se 
criando um modelo 3D. A partir desse modelo, é possível criar 
desenhos 2D ou componentes de posicionamento, que 
consistem em peças ou submontagens, que podem compor 
outras montagens 3D. 

O SolidWorks suporta diversos formatos de exportação de 
arquivos, dentre eles a extensão STL, formato lido pela máquina 
de prototipagem 3D que a Fundação CERTI possui. Outra opção 
de software é o SketchUp, também utilizado na área de I&T, que 



51 
 

 

com o uso de pluging possibilita exportar arquivos para a mesma 
extensão. Para ambos os softwares, existem na internet 
comunidades que disponibilizam modelos de componentes 
eletrônicos para montagens 3D. 
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4 DESENVOLVIMENTO DOS PROTÓTIPOS 
 
 

4.1 Desenvolvimento da etiqueta eletrônica TEDS 
 
 

4.1.1 Definição do tipo de conexão 
 
 
A ideia de uma etiqueta eletrônica TEDS é ser uma placa 

de circuito impresso que contenha uma memória EEPROM 
específica para TEDS e também espaço físico para se colar o 
selo de calibração RBC de um transdutor. Assim, traçados os 
propósitos da etiqueta eletrônica TEDS, visto que a norma IEEE 
1451.4 não determina um tipo de conexão padrão, a primeira 
tarefa é definir essa conexão, de modo a facilitar o uso futuro de 
sensores em ambientes laboratoriais e industriais. 

A fim de se ter uma escolha mais acertada do tipo ideal de 
conexão e do formato da etiqueta eletrônica TEDS, foram 
coletadas fotos de diversos selos de calibração de sensores no 
ambiente do Laboratório de Temperatura e Umidade da 
Fundação CERTI. Além de ajudarem na definição do tamanho 
ideal da etiqueta eletrônica TEDS, essas fotos também 
auxiliaram na definição da forma de fixação da etiqueta eletrônica 
TEDS aos transdutores. 

Em relação ao tamanho da placa, tentou-se achar o menor 
tamanho possível, até o ponto de não dificultar tanto a leitura 
quanto a escrita de informações no selo de calibração. 
Baseando-se no modelo de selo de calibração usado nos 
laboratórios da Fundação CERTI, representado na Figura 14, 
chegou-se a conclusão de que a placa deveria ter dimensões 
mínimas de 20 mm de altura por 40 mm de largura, a fim de 
permitir a fixação do selo de calibração, que contém, além da 
logomarca do INMETRO, três campos que precisam ser 
preenchidos manualmente com as seguintes informações: 
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número do certificado de calibração, data da última calibração e 
data da próxima calibração. 

 

 
FIGURA 14 – Foto do selo RBC da Fundação CERTI. 

 
 
Definidas as dimensões mínimas da etiqueta eletrônica 

TEDS, realizou-se uma busca do tipo de conexão a ser utilizado. 
Chegou-se a conclusão de que a solução mais simples e com 
menor custo para o usuário final é utilizar a própria etiqueta 
eletrônica TEDS como conector, adotando para isso o padrão 
PCI express 1x (36 vias), mostrado na Figura 15. Dessa maneira, 
a etiqueta eletrônica TEDS, que é construída em maior 
quantidade que o gravador de TEDS, não precisa 
necessariamente de um conector; é necessário apenas um 
conector no gravador, reduzindo assim o custo de fabricação de 
cada placa. Além do mais, esse tipo de conexão apresenta a 
grande vantagem de ser um dispositivo poka-yoke, ou seja, 
permite a montagem apenas de uma maneira, evitando possíveis 
equívocos na utilização da placa. 

 
 

 
FIGURA 15 - Padrão PCI express 1x (36 vias). 

Fonte: MOLEX, 2012 
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Apesar de um conector do padrão PCI express x1 permitir 
a utilização de até 36 vias em dupla face, a proposta deste 
trabalho é usar apenas 18 vias, todas na mesma face da placa. 
Dessa forma, o processo de fabricação é simplificado, pois a 
placa é construída em face simples, resultando em uma solução 
final de menor custo. Além disso, este trabalho propõe o 
agrupamento dessas 18 vias em seis conjuntos, de forma a imitar 
a solução do equipamento comercial NI 9219, da National 
Instruments, o qual com apenas seis canais suporta a utilização 
de TEDS e a leitura da grande maioria de sinais analógicos de 
sensores tradicionais. Os Quadro 4 e 5 apresentam informações 
retiradas do catálogo do NI 9219, e demonstram as 
possibilidades de combinação para os diferentes tipos de 
sensores com suporte para TEDS. Assim, a etiqueta eletrônica 
TEDS tem seus conectores na mesma ordem e nomenclatura da 
placa NI 9219. 

 
 
 

QUADRO 4 – Sinais do equipamento NI 9219. 
Fonte: NI, 2012 

 

Terminal Nome Descrição 

1 T+ Dados da TEDS 

2 T+ Comum da TEDS 

3 Ex+/S+ Excitação positiva ou entrada positiva do sinal 

4 S+ Entrada positiva do sinal 

5 Ex-/S- Excitação negativa ou entrada negativa do sinal 

6 S- Entrada negativa do sinal 
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QUADRO 5 – Combinação dos terminais do equipamento NI 9219. 
Fonte: NI, 2012 

 

Grandezas/Terminais 1 2 3 4 5 6 
Tensão T+ T- / S+ S- / 
TEDS+ T+ T- S+ / S- / 

Termorresistência (4 
fios) T+ T- Ex+ S+ Ex- S- 

Termorresistência  (3 
fios) T+ T- Ex+ / Ex- S- 

Termopar T+ T- / S+ S- / 
¼ de ponte T+ T- Ex+ S+ Ex- / 

½ ponte T+ T- Ex+ S+ Ex- S- 
Ponte completa T+ T- S+ / S- / 

 
 
Sobre a forma de fixação da etiqueta eletrônica TEDS ao 

transdutor de medição, percebeu-se que há uma grande variação 
nas espessuras dos fios dos transdutores. Assim, a grande 
maioria dos exemplos vistos nos laboratórios da Fundação 
CERTI usava presilha plástica para fixar o selo de calibração ao 
sensor, exatamente pelo fato de a presilha possibilitar o ajuste no 
diâmetro. Além disso, a presilha plástica é bem resistente às 
intempéries e difícil de ser violada somente com as mãos. 

 
 

4.1.2 Seleção da memória EEPROM 
 
 
A norma IEEE 1451.4 não define um componente 

específico para ser utilizado como memória EEPROM em uma 
TEDS. No entanto, a norma cita diversas vezes, em caráter de 
referência bibliográfica, o componente DS2430A, memória 
EEPROM da empresa MAXIN de 256 bits e protocolo 1-Wire. No 
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entanto, esse modelo se tornou obsoleto e o site oficial da 
MAXIM indica a sua substituição pelo modelo DS2431. O próprio 
catálogo do componente define como uma das principais 
aplicações de uso da DS2431 as TEDS da norma IEEE 1451.4. 

O DS2431 é um chip EEPROM de 1024 bits, 1-Wire, 
organizado em quatro páginas de memória de 256 bits cada. Os 
dados são gravados em um rascunho de 8 bytes, verificados e 
depois copiados para a memória EEPROM. Como característica 
especial, as quatro páginas de memória podem ser 
individualmente protegidas contra gravação ou colocadas em 
modo de emulação de EPROM, em que os bits só podem ser 
alterados do estado 1 para 0. O DS2431 comunica-se sobre um 
único condutor, utilizando para essa comunicação o protocolo 1-
Wire padrão. Cada dispositivo tem um único e inalterável número 
de registro ROM de 64 bits, gravado a laser no chip. O número 
de registro é usado para indicar o dispositivo em um ambiente de 
rede com diversos componentes 1-Wire. Dos 64 bits, 48 bits 
formam o número de série propriamente dito, outros 8 bits 
indicam a família do componente (nesse caso 2Dh) e os 8 bits 
restantes são para verificação, chamados de cyclic redundancy 
check (CRC), gerados à partir de um polinômio específico. 

Dentre as opções de encapsulamento, este trabalho optou 
por utilizar o encapsulamento TSOC, por já ser o tipo adotado 
nos conectores do Projeto Boia Yara. Apesar disso, o 
encapsulamento SFN também é bem interessantes para a 
aplicação em etiquetas eletrônicas TEDS. Os três tipos de 
encapsulamento estão demonstrados na Figura 16. 
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FIGURA 16 – Tipos de encapsulamento do DS2431. 

Fonte: MAXIM, 2012 
 

4.1.3 Leiaute da etiqueta eletrônica TEDS 
 
 
Decididas as dimensões da etiqueta eletrônica TEDS, o 

tipo de conexão e o tipo de encapsulamento da memória 
EEPROM, o leiaute da placa de circuito impresso foi concebido. 
O resultado está mostrado na Figura 17. 

Tentou-se fazer o leiaute da etiqueta eletrônica TEDS no 
programa Fritzing, porém, mesmo seguindo as instruções do site 
oficial do programa, vários erros de incompatibilidade ocorreram, 
impossibilitando a utilização da ferramenta. Por tal motivo, o 
leiaute da etiqueta eletrônica TEDS foi desenvolvido no software 
Altium, pelo departamento de desenvolvimento de placas 
eletrônicas da Fundação CERTI. 

 

 
FIGURA 17 - Leiaute da etiqueta eletrônica TEDS. 
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4.2 Desenvolvimento do gravador de TEDS 
 
 

4.2.1 Programação do firmware 
 
 
Apesar de o Arduino permitir a sua programação em 

linguagem C, utilizou-se neste trabalho a linguagem própria do 
Arduino, a fim de testar suas funcionalidades e conhecer o 
suporte prestado pela comunidade nessa linguagem. Assim, a 
primeira tarefa realizada foi procurar no fórum da plataforma 
Arduino bibliotecas que ajudassem na comunicação com o 
protocolo 1-Wire, elemento chave para o desenvolvimento do 
firmware do gravador de TEDS. Felizmente, a plataforma Arduino 
Playground indicou uma biblioteca já existente. Tal biblioteca, 
mantida e disponibilizada por Stoffregen (2012), funciona de 
forma direta para o componente DS2431, não exigindo qualquer 
tipo de alteração. As funções oferecidas pela biblioteca são 
listadas a seguir: 

 OneWiremyWire(pin): cria um objeto utilizando um 
pino específico do Arduino. É possível criar 
múltiplos objetos   “OneWire”,   desde   que   um para 
cada pino. 

 myWire.search(addrArray): procura por um 
componente na rede. Caso o componente seja 
encontrado, a variável addrArray, que deve ser um 
array de 8 bits, é preenchida com o endereço do 
componente e é retornado um estado verdadeiro. 
Caso contrário, a função retorna falso. 

 myWire.reset_search(): inicia uma nova procura. 
Sempre que se usa essa função, a busca inicia no 
primeiro componente. 

 myWire.reset(): reinicia o barramento da rede. 
Geralmente, isso é necessário antes da 
comunicação com qualquer dispositivo. 

file://vboxsrv/axm/Dropbox/Monografia/Stoffregen
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 myWire.select(addrArray): seleciona um dispositivo 
baseando-se em um endereço. Depois de resetar o 
barramento, é preciso selecionar o dispositivo e 
toda a comunicação será realizada somente com 
esse dispositivo até o barramento ser novamente 
resetado. 

 myWire.skip(): pula a seleção do dispositivo. Esse 
comando funciona somente no caso de existir 
apenas um dispositivo no barramento, evitando a 
procura e acessando imediatamente o único 
dispositivo disponível. 

 myWire.write(num): escreve um byte. 
 myWire.write(num, 1): escreve um byte, deixando a 

alimentação aplicada no barramento. 
 myWire.read(): lê um byte. 
 myWire.crc8(dataArray, length): calcula o valor da 

ciclagem redundante de checagem (CRC – cyclic 
redundancy check) de um array de dados. 
 

Encontrada e entendida a biblioteca para comunicação 
via protocolo 1-Wire, o passo seguinte foi estruturar o programa, 
de forma que ele possa trabalhar com uma interface via 
comandos serial. De forma geral, o programa segue o 
fluxograma da Figura 18. 
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FIGURA 18 – Fluxograma do firmware do gravador de TEDS. 
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O programa no firmware tem três ações principais que 
são chamadas via comandos seriais. Elas são listadas a seguir: 

 Busca ID: ao escrever {ID} na serial, o firmware 
identifica o comando e inicia as funções 
necessárias para buscar o número de série do 
componente 1-Wire, sempre retornando uma 
mensagem para o usuário, tendo ou não sucesso 
nessa busca. 

 Leitura de dados: quando o firmware identifica o 
comando {LE}, as funções chamadas têm por 
objetivo retornar na serial os dados contidos na 
EEPROM. Vale ressaltar que no caso de 
insucesso na busca do ID, a função retorna um 
array todo em nível lógico alto. 

 Grava dados: quando é escrito na serial o 
comando {GRAVA}, as funções chamadas ficam 
aguardando a sequência de dados a ser gravada 
na memória. 

 
 

4.2.2 Programação da interface gráfica 
 
 

Para a programação da interface, utilizou-se o software 
LabVIEW, comunicando-se via serial com o Arduino. Vale 
ressaltar que o LabVIEW tem um toolkit próprio para 
desenvolvimento com o Arduino. Apesar disso, optou-se por não 
utilizá-lo, já que um dos objetivos deste trabalho é testar a 
plataforma Arduino. 

Como dito, toda a comunicação entre a interface gráfica 
desenvolvida em LabVIEW e o hardware/firmware baseado na 
plataforma Arduino ocorre via serial, ou seja, o aplicativo 
LabVIEW envia os comandos para o Arduino conforme o usuário 
toma ações na interface gráfica. Durante o desenvolvimento, foi 
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preciso dedicar muita atenção com relação às esperas exigidas 
na comunicação serial, resultando em atraso no desenvolvimento 
deste trabalho. 

A estrutura de programação em LabVIEW para este 
aplicativo foi concebida de forma linear, ou seja, o usuário inicia o 
programa, grava a TEDS e fecha o programa. Caso queira gravar 
outra TEDS, é preciso abrir novamente o programa. O 
fluxograma da Figura 19 representa a estrutura base do 
aplicativo. 

 
 



64 
 

 
 

 
FIGURA 19 – Fluxograma do programa da interface gráfica. 
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Uma grande vantagem de se utilizar o LabVIEW para 
construir a interface do gravador de TEDS é que existe um toolkit 
gratuito que segue os modelos padrões da norma IEEE 1451.4, 
conforme apresentado na Figura 10. 

 

  
FIGURA 20 - Toolkit LabVIEW para TEDS. 

Fonte: NI, 2012 
 
 

4.2.3 Projeto da placa de circuito impresso 
 
 

A placa de circuito impresso do gravador de TEDS foi 
desenvolvida através do software Fritzing. Na etapa de validação 
do gravador de TEDS em matriz de contatos, o Fritzing tinha em 
sua biblioteca todos os elementos necessários, possibilitando 
montar de forma simplificada o circuito utilizado. Porém, quando 
o projeto exigiu componentes não tão comuns, foi necessário 
criá-los no Fritzing, pois não foi possível encontrá-los na 
biblioteca do software e nem mesmo na comunidade de 
desenvolvedores na internet. 

Para a construção da placa de circuito impresso do 
gravador de TEDS, foi necessário desenvolver o componente 
DB-15 e o PCI express x1. O desenvolvimento no software 
Fritizing, apesar de problemático quando necessária à criação ou 
edição de componentes, apresentou um resultado final 
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satisfatório considerando-se a construção de uma solução 
protótipo, como pode ser visto na Figura 21. 

No leiaute da placa, além do circuito impresso 
propriamente dito, adicionou-se a logomarca desenhada para o 
gravador de TEDS, a fim de se criar uma identidade visual ao 
produto. A logomarca contempla o nome do produto, quill, que 
em inglês se refere a uma pena preparada para escrita, em 
conjunto com o símbolo de uma pena sobre um chip de memória. 

 

 
FIGURA 21 – Leiaute da shield Arduino do gravador de TEDS. 

 
 

4.2.4 Projeto do gabinete 
 
 

Como já dito, o projeto do gabinete foi desenvolvido no 
SolidWorks, que possui a grande vantagem de possuir modelos 
3D do Arduino e de muitos outros componentes eletrônicos 
disponíveis na internet. Como pode ser visto na Figura 22, o 
software permite uma representação bem realista do protótipo, 
permitindo validar o lado estético e funcional, garantindo o 
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encaixe entre as partes do gabinete e placas de circuito 
impresso. 
 

 
FIGURA 22 – Diferentes vistas do projeto do gabinete. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS PROTÓTIPOS 
 
 

5.1 Circuitos eletrônicos 
 
 

As placas de circuito impresso do protótipo do gravador 
de TEDS e das etiquetas eletrônicas TEDS foram fabricadas nas 
dependências da Fundação CERTI, mais especificamente no 
Labelectron, laboratório fábrica para produtos eletrônicos. O 
método de fabricação foi por usinagem que, apesar de exigir 
alguns pequenos retrabalhos eliminando curtos entre trilhas 
muito próximas, apresentou resultado satisfatório frente às 
expectativas de desenvolvimento da área de I&T da Fundação 
CERTI. 

A seguir serão apresentadas uma sequencia de imagens 
das placas fabricadas: a Figura 23 mostra uma etiqueta 
eletrônica TEDS fixada ao cabo de um sensor de temperatura; a 
Figura 24 mostra a parte de baixo da placa do shield do gravador 
de TEDS com alguns componentes soldados; a Figura 25 mostra 
o shield do gravador de TEDS montada sobre o Arduino; a Figura 
26 mostra o gravador de TEDS ligado, no momento da gravação 
em um conector DB-15 com TEDS acoplada. 
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FIGURA 23 – Etiqueta eletrônica TEDS fixada a um sensor de temperatura. 

 
 

 
FIGURA 24 – Shield do gravador de TEDS com alguns componentes soldados. 
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FIGURA 25 – Placa do shield do gravador montada sobre o Arduino. 
 
 

 
FIGURA 26 – Gravador de TEDS ligado com um conector DB-15 com TEDS plugado. 
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5.2 Gabinete 
 
 

O gabinete do gravador de TEDS também foi fabricado 
na Fundação CERTI, através do uso de uma prototipadora 3D. O 
resultado do gabinete pode ser visto na Figura 27 em sua forma 
original, sem pintura, e na Figura 28 pintado em preto com uma 
etiqueta eletrônica TEDS encaixada. 

 
 

 
 

FIGURA 27 – Gabinete sem pintura. 
 
 



73 
 

 

 
 

FIGURA 28 - Gabinete pintado. 
 
 

Apesar de o uso de gabinete personalizado agregar valor 
ao produto final, o custo de fabricação é elevado em comparação 
à utilização de uma caixa plástica disponível comercialmente. Por 
exemplo, a Figura 29 apresenta possíveis soluções de gabinetes 
comerciais que poderiam ser utilizados na montagem do 
gravador de TEDS, com custo na ordem de um décimo do custo 
de fabricação do gabinete apresentado neste trabalho na Figura 
28. Assim, a opção de fabricar um gabinete personalizado é 
apenas para casos muito específicos, nos quais soluções de 
mercado não atendem de forma alguma às especificações de 
projeto. 
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FIGURA 29 – Opções de caixas plásticas comerciais. 
 
 

5.3 Interface gráfica 
 
 

A interface gráfica desenvolvida é muito simples e 
intuitiva, facilitando enormemente a configuração e a gravação 
de uma TEDS, não exigindo do usuário conhecimento prévio do 
padrão imposto pela norma IEEE 1451.4. A interface inicia com 
uma breve tela de apresentação, conforme mostrado na Figura 
30. 
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FIGURA 30 - Tela de apresentação. 

 
 

A tela seguinte é uma tela de instrução, a qual pede que 
o usuário conecte o gravador de TEDS na interface USB do 
computador antes de prosseguir. Essa tela pode ser vista na 
Figura 31. 

 

 
FIGURA 31 – Tela de pedido de conexão. 
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Logo que o usuário aciona o botão “Avançar” na tela de 
instrução, a tela seguinte aparece, com um campo de mensagem 
informando ao usuário que o sistema está procurando o gravador 
de TEDS. Para evitar que o usuário pense que o sistema está 
travado, os pontos azuis mudam de cor, dando a impressão de 
avanço. Essa tela pode ser vista na Figura 32. 

 

 
FIGURA 32 – Tela de busca de dispositivo. 

 
 
Após a localização do gravador de TEDS, surge uma 

pequena tela com ID da memória EEPROM conectada ao 
sistema. Essa tela solicita a confirmação do usuário antes de 
prosseguir para a tela principal: a tela de gravação. Confirmado o 
ID pelo usuário, a tela de gravação da TEDS é aberta. Sua 
aparência pode ser vista na Figura 33. 
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A tela de gravação é composta por quatro áreas bem 
definidas. A primeira, no canto superior esquerdo, é a área para 
preenchimento das informações básicas da TEDS, as quais são 
unívocas. Logo abaixo, no canto inferior esquerdo, está o campo 
que permite a inserção livre de informações, sendo seu conteúdo 
de responsabilidade do usuário. Na região central da tela de 
gravação está a área que contém o conjunto de abas com os 
diferentes modelos de tipos sensores definidos pela norma IEEE 
1451.4, essa versão do programa suporta oitos tipos de 
sensores, sendo estes os mais usuais nos laboratórios da 
Fundação CERTI. Na extrema direita da tela de gravação está a 
área para informações referentes à calibração, suportada nessa 
versão do programa no formato de uma tabela de calibração. 
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FIGURA 33 – Tela principal do programa. 

 
 

Após preencher todos os campos, o usuário deve 
pressionar  o  botão  “Gravar  TEDS” para iniciar a gravação. Caso 
ela seja realizada com sucesso, uma tela indica que a gravação 
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foi bem sucedida. Caso contrário, uma mensagem pede que o 
usuário abra novamente o programa e repita o procedimento de 
gravação. 

 
 

5.4 Testes realizados 
 
 
Finalizado o desenvolvimento do gravador de TEDS, 

realizou-se uma bateria de testes para validar o sistema. Os 
testes foram puramente funcionais, objetivando simular as 
condições de uso do gravador de TEDS. 

Foram executados dez ciclos de testes, os quais tinham a 
seguinte sequência: 

1. Abertura do programa do gravador de TEDS; 
2. Conexão do gravador de TEDS à porta USB do 

computador; 
3. Realização de uma gravação com informações 

digitadas aleatoriamente; 
4. Troca do tipo de conector TEDS (alternância entre 

etiquetas eletrônicas TEDS e conectores DB-15 
com TEDS embutida); 

5. Abertura do programa do gravador de TEDS; 
6. Realização de uma nova gravação com valores 

aleatórios; 
7. Troca do tipo de conector TEDS (alternância entre 

etiquetas eletrônicas TEDS e conectores DB-15 
com TEDS embutida); 

8. Desconexão do gravador de TEDS da porta USB 
do computador. 

 
O programa desenvolvido neste trabalho não bloqueia a 

gravação das páginas da memória EEPROM, sendo esse um 
ponto dissonante, porém questionável frente às imposições da 
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norma IEEE 1451.4. Somente por esse motivo, foi possível 
realizar essa bateria testes com um conjunto limitado de 
memórias EEPROM. 

Os resultados dos testes foram satisfatórios. Todas as 
gravações foram bem sucedidas. No entanto, duas vezes o 
gravador de TEDS apresentou problema de mau contato nos 
LEDS indicativos, possibilitando a constatação de que os pinos 
utilizados no shield para conexão com o Arduino têm espessura 
menor que o padrão utilizado. 
 
 



 
 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O presente trabalho objetivou o desenvolvimento de um 
protótipo de gravador de TEDS e a conceitualização e projeto 
protótipo de uma etiqueta eletrônica TEDS, em busca de 
soluções que aproximem sensores tradicionais dos sensores 
inteligentes. Inicialmente, realizou-se um levantamento junto à 
literatura dos conceitos de redes de sensores, sensores 
inteligentes, TEDS e protocolo 1-Wire, a fim de compreender 
melhor as vantagens e potencialidades dos sistemas chamados 
inteligentes, bem como da aplicação de TEDS. Grande parte do 
estudo foi baseada no padrão IEEE 1451.4, o qual define e 
especifica as TEDS para sistemas de medição tradicionais. 

Em seguida, foram apresentadas as ferramentas que 
este trabalho se propôs a utilizar, objetivando testá-las para uso 
futuro no ambiente do Laboratório de Instrumentação e Teste da 
Fundação CERTI. Dentre essas ferramentas, destaca-se a 
plataforma Arduino, a qual demonstrou ser uma ótima opção 
para o desenvolvimento de soluções de baixo custo dentro do 
laboratório de I&T, adaptando-se muito bem ao perfil de 
trabalhos dos colaboradores. Pode-se também destacar o 
software Fritzing, uma ferramenta encontrada durante o 
desenvolvimento do trabalho, que, apesar de ainda ser muito 
limitada em termos de componentes de biblioteca e apresentar 
problemas de instabilidade, permite uma rápida curva de 
aprendizado, possibilitando o desenvolvimento rápido de 
soluções protótipos de placas de circuito impresso. 

Decididas e apresentadas as ferramentas, a etapa 
seguinte deste trabalho foi o desenvolvimento propriamente dito. 
Primeiramente, falou-se sobre a etiqueta eletrônica TEDS, 
passando pelo conceito e ideias da implementação, até a 
definição de um conector padrão e o leiaute da placa de circuito 
impresso. Depois entrou-se no desenvolvimento do gravador de 
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TEDS, exibindo primeiramente o funcionamento do firmware 
implementado, juntamente com a apresentação da biblioteca 
para implementação do protocolo 1-Wire. Conhecida a estrutura 
do firmware, a etapa seguinte foi a apresentação da interface 
desenvolvida em LabVIEW, a qual possibilita ao gravador de 
TEDS uma interface muito simples e intuitiva. 

Após as apresentações do software e do firmware do 
gravador de TEDS, a etapa seguinte foi a demonstração do 
projeto da placa de circuito impresso e do gabinete do gravador. 
O projeto da placa de circuito impresso realizado com o software 
Fritzing e o do gabinete, com o SolidWorks, apresentaram 
resultados satisfatórios em relação as expectativas da área de 
I&T da Fundação CERTI. 

Por fim, o trabalho apresentou os protótipos da etiqueta 
eletrônica TEDS e do gravador de TEDS, ambos construídos 
dentro das dependências da Fundação CERTI. A fabricação dos 
protótipos dentro do ambiente CERTI foi de grande valia, pois 
permitiu o conhecimento do potencial do maquinário disponível. 

Em relação aos resultados obtidos, o trabalho cumpriu 
todos os seus objetivos, pois além do gravador de TEDS e da 
etiqueta eletrônica TEDS terem funcionados dentro do esperado, 
atendendo a bateria de testes proposta, o trabalho permitiu o 
mapeamento de ferramentas que começaram a fazer parte do 
escopo da área de instrumentação e teste da Fundação CERTI. 

À vista do exposto, listam-se algumas sugestões para 
trabalhos a serem realizados futuramente: 

 implementação do uso da etiqueta eletrônica 
TEDS nos laboratórios da Fundação CERTI; 

 avaliação dos impactos sobre a incerteza como 
consequência do uso das etiquetas eletrônicas 
TEDS baseadas no conectores PCI express; 

 desenvolvimento de uma biblioteca para 
interpretação do padrão TEDS para a plataforma 
Arduino.
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