
 

ARNALDO STRAMOSK JÚNIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMADAS ELÉTRICAS INTELIGENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS, 2010.



 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

ELETRÔNICOS 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOMADAS ELÉTRICAS INTELIGENTES 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
submetido ao Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 
Catarina como parte dos requisitos para 
obtenção do Título de Tecnólogo em 
Sistemas Eletrônicos 
 
Professor Orientador: Golberi de S. 
Ferreira, Dr. 
Professor Coorientador: Antônio A. de M. 
Fröhlich, Dr. 
 
 
 
 

ARNALDO STRAMOSK JÚNIOR 
 
 
 
 
 
 
 

FLORIANÓPOLIS, 2010. 
  



 
 

 

TOMADAS ELÉTRICAS INTELIGENTES 
 
 

ARNALDO STRAMOSK JÚNIOR 
 
 

 

Este trabalho foi julgado adequado para obtenção do Título de Tecnólogo em 

Sistemas Eletrônicos e aprovado na sua forma final pela banca examinadora do 

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Eletrônicos do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.  

 

 

________________________________ 

Professor Golberi de Salvador Ferreira, Dr. 

Orientador Técnico 

 

________________________________ 

Professor Antônio A. de M. Fröhlich, Dr. 
Co-orientador Técnico 

 

________________________________ 

Professora Cláudia R. Silveira, M.Sc. 

Orientadora de Metodologia 

 

________________________________ 

Professor Everton Luiz Ferret, M.Sc. 

Coordenador do Curso 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

__________________________________ 

Professor Golberi de Salvador Ferreira, Dr. 

 

________________________________ 

Professor Antônio A. de M. Fröhlich, Dr. 
 

__________________________________ 

Professor Charles Borges de Lima, Dr. 

 

__________________________________ 

Professor Mauro Tavares Peraça, Dr. 
  



 
 

NOTA SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

 

Este trabalho foi realizado no âmbito do projeto de pesquisa SmartHome 

do Laboratório de Integração de Software e Hardware (LISHA) da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) e foi financiado pela Fundação de Apoio à 

Pesquisa e Extensão Universitária da UFSC (FAPEU). O direito de uso dos 

resultados deste trabalho está condicionado às regras de propriedade intelectual da 

UFSC regidas por legislação federal específica. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em memória dos meus avôs Fadlo Sayah 

e Sophia Gazél Sayah pelos grandes 

ensinamentos. 

  



 
 

Agradeço a Deus por ter me permitido caminhar até o presente momento. 

À minha mãe Sâmia e à minha irmã Patrícia pelo amor e dedicação incondicional, 

sem os quais não teria concluído este trabalho. 

A todos meus professores, especialmente ao meu orientador Golberi de S. Ferreira e 

ao meu co-orientador Antônio A. de M. Fröhlich, pela parceria neste trabalho. 

A todos os colegas do Laboratório de Integração de Software e Hardware (LISHA) e 

do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) que contribuíram com a realização 

deste trabalho. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não há nada bom nem mau a não serem 

estas duas coisas: a sabedoria que é um 

bem e a ignorância que é um mal.” Platão. 



 
 

RESUMO 

 
 
STRAMOSK JÚNIOR, Arnaldo. TOMADAS ELÉTRICAS INTELIGENTES, 2010. 
Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação Tecnológica em Sistemas 
Eletrônicos, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 
87 p. 
 
Estudos da Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD) e 

das Nações Unidas indicam que podemos esperar um aumento de até 100% no 

consumo de energia em relação ao consumo atual nos próximo 50 anos, aumento 

esse que pode chegar a até 263% no final deste século. Para tanto, para que haja 

sustentabilidade energética e ambiental no longo prazo é necessário que haja um 

aumento na eficiência energética. Estudos demonstram que o consumo dos 

equipamentos eletro-eletrônicos em standby é responsável por cerca de 5 a 10% do 

total de energia utilizada em muitas casas, e um montante desconhecido nos 

edifícios comerciais e fábricas. O consumo em standby somado a outros fatores, 

como desconhecimento dos usuários quanto ao real consumo de seus aparelhos 

conectados à rede elétrica, e maus hábitos de utilização dos aparelhos contribuem 

para uma baixa eficiência energética nesses ambientes. O objetivo desse trabalho é 

desenvolver tomadas elétricas inteligentes, que permitam ao usuário fazer medições 

de consumo de energia de aparelhos eletro-eletrônicos de até 2000 VA, além de 

conectar ou desconectar os equipamentos da rede elétrica, atuando de forma 

remota, utilizando para tanto Comunicação sobre Linha de Potência (PLC). A 

pesquisa inicialmente foi realizada no Laboratório de Integração de Software e 

Hardware e posteriormente no Instituto Federal de Educação Tecnológica de Santa 

Catarina. Tal pesquisa é caracterizada por sua natureza aplicada e abordagem 

quantitativa. Apesar de não terem sidos feitos testes em campo com um prazo 

mínimo para se obter dados para dizer se houve ou aumento da eficiência 

energética nos ambientes em que o sistema foi aplicado, houve sucesso do ponto de 

vista da realização técnica do mesmo, ficando a aplicação em campo como 

sugestão para uma próxima pesquisa. 

 
Palavras-chave: Gerenciamento de Energia em Edifícios, Sistemas Embutidos em 

Rede, Comunicação sobre Linha de Potência. 
 
  



 
 

ABSTRACT 

 
 
STRAMOSK JÚNIOR, Arnaldo. SMART POWER SOCKETS, 2010. Final Paper of 
Undergraduate Course of Technology in Electronic Systems Federal of Institute of 
Education, Science and Technology of Santa Catarina. 87 p. 
 
 
Studies of Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and 

the UN indicate that we can expect an increase of 100% in energy consumption 

compared to current consumption in the next 50 years, this increase can reach up to 

263% at the end of century. To keep the energy and environmental sustainability in 

the long term is needed to increase energy efficiency. Studies show that the standby 

power consumption accounts for about 5-10% of total energy used in many homes 

and an unknown amount in commercial buildings and factories, that added to other 

factors, like users ignorance about real power consumption of their equipments, and 

bad habits on equipments using contribute to a low energy efficiency in these 

environments. The aim of this work is to develop an electronic system called “smart 

power socket” that allow to the user the power consumption measurement of 

electronics equipment up to 2000 VA, and also to turn ON and turn OFF these 

equipment remotely, by means of Power Line Comunications. The research was 

initially conducted at the Laboratory of Software and Hardware Integration and later 

at the Federal Institute of Technological Education of Santa Catarina. Such research 

is characterized by its nature and applied a quantitative approach. Although were not 

made field tests with a minimum term to obtain data to say if there was increase in 

energy efficiency in environments where the system was applied, it was successful in 

its technical development, getting the field tests as a hint for one next research. 

 
Keywords: Building Energy Management, Networked Embedded Systems, Power 

Line Comunications. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O século 20 e início do século 21 foram um período de grandes 

modificações da sociedade humana. A população mundial saltou de 1,65 bilhões de 

pessoas em 1900 (UN, 1999) para quase 6,8 bilhões no ano de 2009 (UN, 2008). 

Um crescimento superior a quatro vezes. Além do crescimento populacional, houve 

aumento do consumo de bens e serviços per capita. Tal crescimento e melhoria na 

qualidade de vida resultou em um aumento proporcional no consumo de matéria 

prima e, principalmente, de energia. No ano de 2007 o consumo de energia per 

capita médio global foi de 1,82 TEP/capita (tonelada equivalente de petróleo ao ano) 

(OECD/IEA, 2010). Segundo Beretta (2007, p.4), os países nos quais o consumo de 

energia atualmente está abaixo da taxa de um TEP/capita, as taxas de 

analfabetismo, mortalidade infantil e fertilidade total são altas, enquanto a 

expectativa de vida é baixa; ou seja, há baixo desenvolvimento humano. Dessa 

forma, o aumento da qualidade de vida das pessoas para níveis satisfatórios está 

diretamente atrelado a um aumento no consumo de energia. “[...] Na verdade, o uso 

de energia permite melhorias nos padrões de vida [...] Consumo de energia per 

capita é, ao mesmo tempo um indicador e um instrumento de desenvolvimento 

socioeconômico.” (BERETTA, 2007, p.4, tradução nossa). 

O consumo energético médio nos países industrializados da União 

Européia no ano de 2000 era de 3,5 TEP/capita, enquanto nos países da América do 

Norte era de 7,9 TEP/capita. (BERETTA, 2007, p.3). Estudos da área energética 

indicam que o consumo médio energético mundial deve aumentar nos próximos 

anos, se aproximando da média dos países industrializados, passando dos atuais 

1,82 TEP/capita (OECD/IEA, 2010, p.1), para até 2,47 TEP/capita para uma 

população estimada de 10,1 bilhões de habitantes em 2050, (o que resultará em um 

consumo global de 25 GTEP/capita); ou ainda 3,85 TEP/capita para uma população 

estimada de 11,7 bilhões de habitantes em 2100, perfazendo um consumo global de 

45GTEP/capita (OECD, 1999, p.41). Considerando que a população atual é de 

aproximadamente 6,8 bilhões de pessoas (UNITED NATIONS, 2008, p.1) e o 

consumo médio atual de energia é, segundo a OECD/IEA (2010, p.1) de 1,82 

TEP/capita, podemos concluir que o consumo global atual de energia é de 

aproximadamente 12,38 GTEP/capita. Dessa forma, podemos esperar um aumento 
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de até 100% no consumo de energia em relação ao consumo atual nos próximo 50 

anos, aumento esse que pode chegar a até 263% no final deste século.  

A pergunta que surge é se haverá recursos ambientais suficientes para 

sustentar o crescimento do consumo energético deste século, mantendo o 

desenvolvimento humano e econômico, sem, contudo, degradar o meio-ambiente. 

Para tanto, avanços em duas direções podem ajudar a manter essa sustentabilidade 

no longo prazo. O primeiro é o investimento nas chamadas Energias Renováveis, 

tentando, dessa forma, atender demandas energéticas futuras com sustentabilidade 

ambiental. O segundo, e que já vêm sendo feito mais consistentemente, são os 

esforços para aumentar a eficiência energética global, ou seja, aumentar a relação 

entre o que é efetivamente consumido de energia (com resultados práticos) e o que 

é desperdiçado. 

Em cada período histórico, aumentos na demanda de energia sempre 
vieram atrelados a um aumento significativo em eficiência energética. 
Avanços tecnológicos e científicos têm determinado e continuam a 
determinar impressionantes e regulares melhorias na eficiência dos 
dispositivos conversores de energia. (BERETTA, 2007, p.3, tradução 
nossa). 

“A Eficiência energética nas aplicações de usuários finais será a maior 

contribuidora para o abatimento das emissões de CO2 em 2030” (IEA, 2009, p.8, 

tradução nossa). Aumentar a eficiência energética, através da construção de 

aparelhos mais eficientes, através de melhores técnicas e novos materiais por si só 

não é suficiente. Também se faz necessário aumentar o nível de conscientização 

dos usuários dos aparelhos com relação ao consumo dos mesmos, de forma que 

estes mantenham tais aparelhos em funcionamento somente o tempo necessário 

para a realização de sua função prática. 

Uma casa Européia, Japonesa, Australiana ou Norte Americana 
frequentemente contém 20 dispositivos constantemente consumindo 
energia em standby. Esses incluem todos os dispositivos com controle 
remoto e fontes externas (ou adaptadores), LEDs e displays digitais 
permanentemente iluminados, além de novos equipamentos grandes, como 
máquinas de lavar e condicionadores de ar. Como resultado, o consumo de 
energia em standby é responsável por cerca de 5 a 10% do total de energia 
utilizada em muitas casas e um montante desconhecido nos edifícios 
comerciais e fábricas. (IEA, 2007, tradução nossa). 

Segundo a OECD (2009, p.28), 17,1% do total do consumo energético no 

mundo em 2007, foi feita pelo consumidor final sobre a forma de energia elétrica. 

Desse total, a maior parte, 56,2% teve como destino os setores residencial, 
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comercial e serviços públicos, agricultura e outros. Do restante, 42,2% foi para uso 

industrial e 1,6% para transporte. (OECD, 2009, p.35). 

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo contribuir para um 

aumento da conscientização dos usuários dos setores como residencial, comercial e 

serviços públicos quanto aos seus gastos energéticos e, consequentemente, da 

eficiência energética desses locais, na qual a maior parte dos elementos 

consumidores são equipamentos de baixa potência, com até 2000 VA. Foram 

identificados três maiores causas da pouca eficiência energética nesses ambientes: 

falta de lucidez por parte do usuário do real consumo dos aparelhos conectados à 

rede elétrica, impelindo-o a manter os equipamentos conectados à rede 

desnecessariamente; alto consumo de energia desses aparelhos em modo de 

espera, e por último acesso físico às tomadas elétricas dificultoso, sendo tipicamente 

custoso em tempo e esforço desconectar os aparelhos da rede elétrica quando estes 

não serão utilizados. 

A busca de soluções para tais problemas levantados levou a uma 

abordagem e questionamentos sobre a forma como é distribuída a energia em tais 

ambientes, dado por meio de instalações elétricas de distribuição convencionais, 

resultando na identificação dos nós das instalações elétricas convencionais 

(tomadas) como principais elementos que, se dotados de algum tipo de inteligência, 

poderiam contribuir para a solução desses problemas. 

No primeiro capítulo deste trabalho será apresentada a justificativa para a 

realização do mesmo, a definição da problemática da pesquisa, além dos objetivos 

gerais e específicos. No segundo capítulo será apresentada a revisão da literatura. 

Na sequência, no terceiro capítulo será apresentada a metodologia utilizada para a 

realização deste trabalho. Já o quarto capítulo é dedicado à apresentação dos 

resultados, assim como uma análise dos mesmos. Por fim, o último capítulo é 

dedicado às considerações finais, que trata dos impactos e perspectivas gerados por 

este. 
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1.1 Justificativa 

 

 

Segundo a OECD (2009, p.28), 56,2% do total de energia elétrica 

consumida no mundo tiveram como destino os setores residencial, comercial e 

serviços públicos, agricultura e outros. Deste total, segundo a IEA (2007, p.1 

tradução nossa) “[...] o consumo de energia em standby é responsável por cerca de 

5 a 10% do total de energia utilizada em muitas casas e um montante desconhecido 

nos edifícios comerciais e fábricas. [...]”. 

Uma solução óbvia e simples para o problema do consumo em standby 

seria desconectar os equipamentos das tomadas elétricas, sempre que o uso destes 

não se faça necessário, porém isso nem sempre é possível. Às vezes as tomadas 

estão distantes e inacessíveis; em outras o ritmo acelerado dos dias atuais nos 

impede de desconectar os equipamentos das tomadas, ou desligá-los 

adequadamente. Mesmo os equipamentos que entram automaticamente em modo 

de redução de consumo, não cessam de consumir energia enquanto conectados à 

rede elétrica, pois normalmente estão acoplados à mesma por meio de 

transformadores de tensão que gastam energia devido às perdas no núcleo. 

Além disso, a única maneira que um usuário convencional tem de saber o 

quanto consome de energia, seria acompanhando o medidor externo de energia da 

concessionária, ou então quando recebe a fatura de energia elétrica. Ainda assim, 

esse tipo de medição é insuficiente, pois permite apenas visualizar o consumo total 

dos equipamentos conectados à rede elétrica. Dessa forma, percebe-se a falta de 

uma infra-estrutura que permita a medição do consumo dos equipamentos 

individualmente. 

Pelos motivos citados anteriormente essa pesquisa se justifica, já que o 

sistema proposto será capaz de impactar de duas formas na redução do consumo 

de energia dos ambientes nos quais foi aplicado: ao fornecer dados precisos do 

consumo de cada equipamento conectado à rede elétrica, de forma a informar, em 

uma primeira instância aos usuários o quanto os equipamentos são eficientes em 

termos energéticos, e, em um segundo nível, o quanto cada usuário impacta no 

meio ambiente e economicamente por meio dos seus hábitos de consumo de 

energia, ao utilizarmos esses aparelhos; assim como ao permitir ao usuário ligar ou 

desligar tais aparelhos de forma remota. 
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1.2 Definição do Problema 

 

 

Estudos da OECD e Nações Unidas indicam que podemos esperar um 

aumento de até 100% no consumo de energia em relação ao consumo atual nos 

próximo 50 anos, aumento esse que pode chegar a até 263%. (UN, 2008, p.1), 

(OECD/IEA, 2010, p.1). 

De acordo com tais suposições, de forma a manter a sustentabilidade 

ambiental, torna-se latente a necessidade de otimização do consumo de energia em 

todas as instâncias possíveis. Para tanto, estudantes, pesquisadores e organizações 

de todo o mundo tem concentrado esforços em desenvolver energia renovável, além 

de aumentar a eficiência energética de máquinas, eletroeletrônicos e automóveis. 

[18] “Em cada período histórico, aumentos na demanda de energia sempre vieram 

atrelados a um aumento significativo em eficiência energética.” (BERETTA, 2007, 

p.3, tradução nossa). 

Nesse cenário, surge uma pergunta: Como seria possível aumentar a 

eficiência energética dos ambientes dos setores Residencial, Comercial e de 

Serviços? 
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1.3 Objetivo Geral 

 

 

Este trabalho propõe o desenvolvimento de tomadas elétricas dotadas de 

inteligência eletrônica, que permitam ao usuário fazer medições de consumo de 

energia dos equipamentos conectados às mesmas, de forma precisa, além de 

permitir ao usuário conectar ou desconectar eletronicamente os equipamentos da 

rede elétrica, atuando de forma remota. 

 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

 

 Fazer uma breve revisão sobre o caminho que a energia elétrica percorre 

desde a sua geração até a utilização final. 

 

 Projetar e implementar um circuito eletrônico que permita controlar 

(conectar e desconectar da rede) cargas elétricas de até 2000VA, assim 

como mensurar seu consumo energético. 

 

 Desenvolver um sistema de comunicação sobre Linha de Potência (PLC) 

que permita a troca de dados aos sistemas eletrônicos citados 

anteriormente. 



 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os estudos sobre as matrizes 

energéticas, mundial e brasileira, uma revisão sobre as grandezas elétricas: tensão, 

corrente e potência, redes elétricas, transmissão de sobre linha de potência (PLC); 

uma breve revisão sobre conversores CA-CA e a utilização de interruptores 

eletrônicos, como o TRIAC; e finalmente um breve estudo sobre medição de 

corrente elétrica. 

 

 

2.1 Matrizes Energéticas 

 

 

Segundo a IEA (2009, p.6), o consumo global de energia em 2007 era de 

pouco mais de 12GTEP, consumo este, que quase duplicou em relação ao ano de 

1973. A principal fonte de energia utilizada no mundo em 1973 era o petróleo, 

responsável por 46,1% do total de consumo energético. A segunda principal fonte 

era o carvão, responsável por 24,5% seguido pelo gás, responsável por 16% do 

total. (IEA, 2009, p.6). Nos gráficos da Figura 1, podemos comparar os percentuais 

de contribuição de cada uma das principais fontes de energia nos anos de 1973 e 

2007. Uma evolução positiva que podemos notar nessa comparação é que o 

Petróleo continuou sendo a principal fonte de energia, porém houve uma redução da 

sua contribuição de 12,1%. Grande parte dessa demanda energética foi transferida 

para o gás cujo consumo aumentou 4,9%, sendo que o carvão aumentou a sua 

participação em 2%.  
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FIGURA 1 - Consumo energético mundial por matriz energética. 

FONTE: IEA, 2009, p.6. 

 

Um dado interessante que se pode extrair dos gráficos acima é que a 

energia nuclear aumentou seu percentual de participação no consumo global de 

energia em 6,55 vezes, passando de 0,9% para 5,9%. A energia hidroelétrica, por 

sua vez, com 0,4% do total global teve um aumento tímido se comparado à energia 

nuclear, por exemplo. A Figura 2 ilustra a evolução do consumo de energia no 

período de 1971 a 2007, assim como a participação de cada fonte nesse total 

consumido. 

 

 

FIGURA 2 - Evolução do consumo mundial de energia por matriz energética. 

FONTE: IEA, 2009, p.6. 
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A matriz energética brasileira, como se pode ver no gráfico da Figura 3 se 

assemelha à mundial, quanto à forte presença do petróleo e derivados como fonte 

geradora 37,8% do total, com a diferença da forte presença dos produtos da cana-

de-açúcar (18,1%) e uma maior participação da energia hidráulica no total 

produzido, correspondendo a 15,3% deste. Outra diferença importante é a presença 

tímida do carvão mineral e derivados, 4,8% contra 26,5% da média mundial. (BEN, 

2010, p.22), (IEA, 2009, p.6). Tais diferenças levam a conclusão que a matriz 

energética brasileira é sem dúvida mais permeada por energias renováveis que a 

média mundial. 

 

FIGURA 3 - Matriz energética brasileira em 2009. 

FONTE: BEN, 2010, p.22. 

 

 

2.2 Balanço Energético Brasileiro 

 

 

O Brasil produziu 239,69 MTEP (Mega Tonelada Equivalente de Petróleo) 

de energia em 2009, sendo que o total consumido foi de 221,24 MTEP. (BEN, 2010, 

p.42). Esse total equivale a aproximadamente 1,78% do consumo mundial de 

energia. O setor industrial foi o responsável pela maior parcela do consumo 

energético no Brasil, 37,3% em 2009. Em seguida vem o setor de transportes, com 
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consumo de 30,4%, residencial com 11,2%, energético também com 11,2%, 

agropecuário 4,6%, comercial 3,1% e público com 1,8% (BEN, 2010, p.27). O gráfico 

da Figura 4 ilustra tais dados. 

 

 

FIGURA 4 - Consumo energético brasileiro em 2009 por setor. 

FONTE: BEN, 2007, p.9. 

 

Quanto ao consumo do setor residencial em 2009, a maior parte da 

energia utilizada foi sob a energia elétrica, mais precisamente 37,4% do total. A 

lenha foi responsável por fornecer 32,6% do total de energia consumido, seguida 

pelo gás liquefeito do petróleo, 26,4%. Completam o total consumido, outras fontes, 

que incluem gás natural, querosene e carvão vegetal com 3,6% do total. (BEN, 

2010, p28), de acordo com o gráfico da Figura 5. 

 

 

FIGURA 5 - Consumo energético do setor residencial brasileiro. 

FONTE: BEN, 2010, p.28. 
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Já para o setor comercial, de acordo com o gráfico da Figura 6, a maior 

parte da energia consumida foi na forma de energia elétrica, 89,6% do total sendo 

que outras fontes que incluem gás natural, lenha, óleo diesel, óleo combustível, GLP 

e carvão vegetal completam o total consumido com 10,4%%. (BEN, 2010, p30). 

 

FIGURA 6 - Consumo energético do setor comercial brasileiro. 

FONTE: BEN, 2010, p.28. 

 

 

2.3 Energia Elétrica 

 

 

Uma definição interessante e comumente aceita de uma fonte de energia 

elétrica é a seguinte: 

Uma fonte de energia elétrica é um dispositivo capaz de converter alguma 
forma de energia não elétrica em energia elétrica e vice versa. Uma bateria 
em descarga converte energia química em energia elétrica, enquanto uma 
bateria sendo carregada converte energia elétrica em energia química. Um 
dínamo é uma máquina que converte energia mecânica em energia elétrica 
e vice versa. Se estiver operando em modo mecânica-elétrica é chamado 
gerador. Já se estiver convertendo energia elétrica em energia mecânica é 
chamado motor. (NILSSON, RIEDEL, 2008, p.24, tradução nossa). 

Muitas fontes de energia podem ser utilizadas na conversão de um tipo 

qualquer de energia em energia elétrica. No Brasil de acordo com o gráfico da 

Figura 7, a maior parte da geração de energia elétrica 76,7% é feita a partir da 

energia hidráulica. Outros 14,9% do total de energia elétrica gerada estão 

distribuídos da seguinte forma: 5,4% proveniente da biomassa, 2,9% de derivados 
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do petróleo, 2,6 do gás natural 2,5% da energia nuclear, 1,3% do carvão Mineral e 

derivados e somente 0,2% da energia eólica. Os 8,3% restantes provém de 

importação (BEN, 2010, p.24). 

 

 

FIGURA 7 - Oferta brasileira de energia elétrica por fonte geradora. 

FONTE:BEN, 2010, p.24. 

 

 

2.4 Grandezas Elétricas 

 

 

Segundo Nilsson, Riedel (2008, p.11) o conceito de carga elétrica é a 

base para descrever os demais fenômenos elétricos. As três principais 

características da carga elétrica são respectivamente: 

 São bipolares, o que significa que os efeitos elétricos são descritos em 

termos de cargas positivas e negativas;  

 a carga elétrica existe em quantidades discretas, que são múltiplos 

integrais da carga eletrônica, que é Cx
19

101.6002 ; 

 os efeitos elétricos são atribuídos para ambos os efeitos de separação de 

cargas e cargas em movimento. 
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Ainda, o efeito de separação das cargas cria uma força elétrica ou tensão, 

e o efeito de movimentação das cargas cria um fluxo elétrico ao qual se dá o nome 

de corrente elétrica. 

O conceito de tensão e corrente elétricas são de grande utilidade sob um 

ponto de vista da engenharia já que eles podem ser expressos quantitativamente. 

Sempre em que há cargas positivas e negativas separadas há dispêndio energético. 

Assim sendo, Tensão elétrica é a energia por unidade de carga criada pela 

separação das mesmas. A expressão diferencial que define tensão elétrica é dada 

pela Equação [1]: 

 

dq

dw
v  

 

[1] 
 

 

Onde: 

.voltsemelétricatensãov  

.joulesem energiaw  

.coulombsemelétricacargaq  

 

Já o efeito elétrico causado por cargas em movimento depende da taxa 

de variação dessas cargas no tempo. A essa taxa dá-se o nome de corrente elétrica, 

e sua expressão diferencial é dada pela Equação [2]: 

 

dt

dq
i  

 

[2] 
 

 

Onde: 

.amperesemcorrentei  

.arg coulombsemelétricaacq  

.segundosemtempot  

 

Outras duas grandezas muito importantes e que podem ser expressas em 

termos de tensão e corrente elétricas são potência e energia. Tais grandezas são 

importantes, entre outras coisas para análise e projeto de circuitos elétricos, porque 
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muitas vezes a saída do circuito em questão não é elétrica, e tal saída é 

convenientemente expressa em termos de potência e energia. (NILSSON, RIEDEL, 

2008, p.14). Pode-se expressar o conceito de potência em sua forma derivativa de 

acordo com a Equação [3]: 

 

dt

dw
p  

 

[3] 
 

Onde: 

 

.wattsempotênciap  

.joulesemenergiaw  

.segundosemtempot  

 

Assim sendo, W1  é equivalente à s/J1 . Ainda, pode-se expressar 

potência em termos de tensão e corrente elétricas, de acordo com a Equação [4], 

resultando na Equação [5]: 

 

dt

dq

dq

dw

dt

dw
p  

 

[4] 
 

 

Então: 

ivp  

 

[5] 
 

 

Onde: 

.wattsempotênciap  

.joulesemenergiaw  

.segundosemtempot  
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2.4.1 Tensão Senoidal 

 

 

Quanto à geração, segundo Boylestad (2008, p.522) as tensões AC 

sinusoidais estão disponíveis a partir de uma variedade de fontes. A fonte mais 

comum é a saída típica de uma casa (tomada), que nada mais é do que uma tensão 

AC que se origina em uma usina de geração de energia, que é mais comumente 

alimentado por energia hidráulica, petróleo, gás, ou de fusão nuclear. 

Uma das razões importantes para se concentrar no estudo da tensão AC 
sinusoidal é que é tipo mais comum de tensão gerada para consumo ao 
redor mundo. Outras razões incluem sua larga aplicação na área elétrica, 
sistemas eletrônicos, de comunicação e industriais. (BOYLESTAD, 2008, 
p.522, tradução nossa). 

 

Em cada caso, como mostrado na Figura 8, o gerador de corrente alternada 

(também chamado de um alternador), é o principal componente no processo de 

conversão de energia, entregue na forma de tensão elétrica sinusoidal. 

 

 

FIGURA 8 - Fontes geradoras de tensão AC sinusoidal. 

FONTE: BOYLESTAD, 2008, p.522. 

 

O modelo de uma forma de onda sinusoidal é utilizado para descrever os 

correspondentes elétricos que podem ser em tensão ou em corrente. Para tanto, é 

importante conhecer alguns parâmetros que definem uma forma de onda senoidal: 
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 Forma de Onda: o caminho traçado por uma quantidade, como a tensão 

na Figura 9, plotado em função de algumas variáveis como o tempo, 

posição, graus, radianos, temperatura, e assim por diante. 

 Valor Instantâneo: a amplitude de uma onda em qualquer instante de 

tempo, denotado por letras minúsculas (e1, e2). 

 Amplitude de Pico: o valor máximo de uma onda, medida a partir de sua 

média, ou valor médio, indicado por letras maiúsculas (normalmente 

utiliza-se Em para as fontes de tensão e Vm para a queda de tensão 

através de uma carga). Para a forma de onda da Figura 9 o valor médio é 

zero Volt. 

  

 

FIGURA 9 - Parâmetros de uma forma de onda sinusoidal. 

FONTE: BOYLESTAD, 2008, p.522. 

 

 Valor de pico: o valor máximo instantâneo de uma função como medidos 

a partir do nível zero Volt. Para a forma de onda da Figura 9; uma onda 

simétrica, ambos os picos negativo e positivo têm o mesmo valor, logo o 

valor médio da função é zero. 

 Valor de pico a pico: denominado por Epp ou Vpp, a plena tensão entre 

os picos positivos e negativos da forma de onda, ou seja, o soma da 

magnitude dos picos positivos e negativos. 

 Forma de onda periódica: uma onda que continuamente se repete após o 

mesmo intervalo de tempo. A forma de onda da Figura 9 é uma forma de 

onda periódica. 
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FIGURA 10 - Diferentes formas de medir um ciclo de um sinal sinusoidal. 

FONTE: BOYLESTAD, 2008, p.524. 

 

 Ciclo: a parcela de uma forma de onda contida em um período de tempo. 

Os ciclos no T1, T2, T3 e da Figura 10 podem ser diferentes, mas todos 

eles são delimitados por um período de tempo e satisfazem a definição de 

um ciclo. 

 Freqüência (f): o número de ciclos que ocorrem em 1 s. Na Figura 11 

Temos três valores de freqüência diferentes em (a) 1 Hz, (b) 2,5 Hz e (c) 2 

Hz respectivamente, para uma forma de onda senoidal. 

 

 

FIGURA 11 - Diferentes valores de frequência para uma mesma forma de onda 
sinusoidal. 

FONTE: BOYLESTAD, 2008, p.524. 

 

A tensão elétrica AC senoidal, pode ser descrita matematicamente de 

acordo com a Equação [6]: 

 

ωtEme sin  

 

[6] 
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Onde: 

.volts em tensão de oinstantânevalore  

. sinaldo amplitude de valorEm  

./ segundosradianos em agular velocidadeω  

. segundosem tempot  

 

Quando consideramos um acréscimo ou decréscimo angular ao qual dá-

se o nome de ângulo de fase, a expressão passa a ser a Equação [7]: 

 

θ+ωtEme sin  

 

[7] 
 

Onde: 

.deslocada foi onda de forma a que em radianos graus em ânguloθ  

 

 

2.4.2 Corrente Senoidal 

 

 

De acordo com Boylestad (2008, p.98) toda conversão de uma forma para 

outra de energia pode estar relacionada à Equação [8]: 

 

oposição

causa
Efeito  

 

[8] 
 

 

Em circuitos elétricos, o efeito que tenta-se estabelecer é o fluxo de 

carga, ou corrente. A diferença de potencial, ou tensão, entre dois pontos é a causa 

("pressão"), e a oposição é o resistência encontrada. Assim sendo, chegamos à 

Equação [9] e então à Equação [10]: 

 

aresistênci

tensão
Corrente  

 

[9] 
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Então: 

 

I=
E

R  

 

[10] 
 

 

Onde: 

.Vvolts em dado tensão da valorE  

.Ωohms em dado resitência da valorR  

.Aamperes em dado corrente da valorI  

 

A equação acima é conhecida como Lei de Ohm em homenagem a 

George Simon Ohm. Tal equação é muito útil para os cálculos de circuitos em 

corrente contínua. Em corrente alternada, porém, é necessário que se possa 

calcular o valor instantâneo da forma de onda em questão. Para tanto, parte-se da 

equação de tensão AC senoidal que é descrita conforme a Equação [11]: 

 

ωtEme sin  

 

[11] 
 

 

Onde: 

.volts em tensão de oinstantâne valore  

. sinaldo amplitude de valorEm  

./ segundosradianos em agular velocidadeω  

. segundosem tempot  

 

Considerando um valor de resistência ideal, constante no tempo, pode-se 

dizer que: a Equação [12] resulta na Equação [13] 

Se: 

 

R

E
I  

 

[12] 
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Logo: 

 

ωt
R

Em
i sin  

 

[13] 
 

 

Onde: 

.amperesem corrente de oinstantâne valori  

.tensão de  sinaldo amplitude de valorEm  

.ohms em ideal resitência de valorR  

./ segundosradianos em agular velocidadeω  

. segundosem tempot  

 

Quando considera-se um acréscimo ou decréscimo angular ao qual 

chamamos de ângulo de fase, a expressão passa a ser a Equação [14]: 

 

θ+ωt
R

Em
=i sin  

 

[14] 
 

 

Onde: 

.deslocada foi onda de forma a que em radianos graus em ânguloθ  

 

 

2.4.3 Potência Média 

 

 

Nilsson, Riedel, (2008, p.14), define potência elétrica instantânea como 

sendo a Equação [15]: 

 

ivp  

 

[15] 
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Onde: 

. wattsem potênciap  

.volts em tensãov  

. segundosem correntei  

 

Sabe-se, pelo mesmo autor, que tensão e corrente podem ser expressas 

na sua forma instantânea de acordo com as equações [16] e [17], respectivamente: 

 

θv+ωtVmv sin  

 

[16] 
 

 

θi+ωtImi sin  

 

[17] 
 

 

Dessa forma, pode-se combinar as três equações anterior resultando na 

Equação [18]: 

 

 

θi+ωtθv+ωtImVmivp sinsin  

 

[18] 
 

 

Utilizando a identidade trigonométrica da Equação [19]: 

 

2

coscos
sinsin

B+ABA
BA  

 

[19] 
 

 

A equação θi+ωtθv+ωt sinsin  resulta na Equação [20]: 

 

2

coscoscos
sinsin

θi+ωt+θv+ωtθi+ωtθv+ωt
BA

 

 

[20] 
 

 

Então, tem-se a Equação [21]: 
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2

2ωcoscos
sinsin

θi+θv+θiθv
BA  

 

[21] 
 

 

Logo chegamos à Equação [22]: 

 

θi+θv+
ImVm

θiθv
ImVm

p 2ωcos
2

cos
2

 
 

[22] 
 

 

A equação anterior possui dois termos, sendo que precede a Equação 

[23]: 

 

θiθv
ImVm

cos
2

 
 

[23] 
 

 

Equação [23] é uma constante (independe do tempo), e é chamada de 

potência média, ou também, potência real. A potência real é a potência entregue e 

dissipada na carga, e corresponde à potência média, utilizada para cálculos em 

circuitos de corrente contínua. 

 

 

Onde: 

.i e v entre fase de ânguloθiθv  

 

Desde que  ), cos(  )(- cos definindo  |,i - v|  onde o módulo indica 

que somente a magnitude importa, chega-se à Equação [24]: 

 

θ
ImVm

=P cos
2

 

 

[24] 
 

 

Onde: 

.W wattsem dada média potênciaP  
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Pode-se escrever a equação anterior da seguinte forma, de acordo com a 

Equação [25]: 

 

θ
ImVm

P cos

22

 
 

[25] 
 

 

Considerando as Equações [26] e [27]: 

 

2

Vm
Veff  

 

 

[26] 
 

 
 

2

Vm
=Ieff  

 

[27] 
 

 

Logo a equação pode ser reescrita conforme a Equação [27]: 

 

θIeffVeff=P cos  
 

[27] 
 

 

2.5 Redes Elétricas 

 

 

As redes de transmissão e distribuição de energia têm inicio nas grandes 

estações geradoras de energia conectadas as linhas primárias de transmissão, que 

são linhas de alta tensão. Tais linhas são responsáveis por conectar as estações às 

redes de distribuição, na qual a energia trafega em média tensão, passando por uma 

redução para baixa tensão, na forma como é normalmente entregue para os 

usuários finais. (STRZELECKI, BENYSEK, 2008, p.1). 
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FIGURA 12 - Sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica. 

FONTE: STRZELECKI, BENYSEK, 2008, p.1. 

 

A Figura 12 representa uma rede de energia elétrica. Nota-se, de acordo 

com a ilustração, que um sistema desse tipo é composto de uma etapa de geração, 

seguido por uma etapa de transmissão e por fim um etapa de distribuição. No Brasil, 

por exemplo, que possui grande parte de sua matriz energética proveniente das 

hidro-elétricas, a energia elétrica é gerada por geradores síncronos, conectados à 

hidroturbinas, formando em conjunto um sistema que converte a energia potencial 

armazenada na coluna de água represada, em energia mecânica pelo movimento 

das turbinas e, então, em energia elétrica. Já a Figura 13 ilustra um sistema típico de 

distribuição de energia aos usuários finais. 

 

 

FIGURA 13 - Sistema de distribuição de energia elétrica ao usuário final. 

FONTE: CARCELLE, 2006, p.17. 
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2.6 Transmissão de Dados sobre Linha de Potência 

 

 

Segundo Ferreira, Lampe, Newburry, Swart (2010, p.1), a comunicação 

sobre linha de potência, do inglês Power Line Comunications (PLC), é atualmente 

uma tecnologia emergente, consequentemente está atraindo muita atenção. 

Pesquisas em PLC que eram muito discretas, se intensificaram desde a metade dos 

anos 1990, atraindo profissionais da engenharia das universidades, indústria e 

companhias públicas. Linhas elétricas de potência são usualmente classificadas em 

redes de alta (>100kV), média (1-100kV) ou baixa (<1kV) tensão, cada qual com 

seus respectivos dificuldades para implementar um sistema de comunicação. O 

maior esforço de pesquisa em PLC, porém, tem sido focado: nas redes elétricas de 

baixa de tensão, as quais possuem a maior distribuição geográfica e que 

usualmente possuem um acesso mais conveniente no interior de edifícios e 

estruturas. Deve-se notar, entretanto, que essas linhas de baixa tensão podem 

revelar-se bastante hostis e com comportamento incomum de canais, pois o seu 

projeto nunca envolveu aspectos relevantes às camadas físicas utilizadas para a 

comunicação. 

De acordo com os autores, tem-se encontrado diversas áreas para a 

aplicação da tecnologia PLC, entre elas: 

 Controle de cargas:  

[...] Historicamente, as organizações públicas formaram uma importante 
força por trás do desenvolvimento da tecnologia PLC. Uma motivação 
primária foi fazer o gerenciamento de cargas. “Isto é normalmente obtido 
com o desligamento seletivo, num momento de pico da demanda, como em 
dispositivos de aquecimento de água, os quais consomem muita energia do 
lado do consumidor. (FERREIRA, LAMPE, NEWBURRY, SWART, 2010, 
p.2, tradução nossa). 
 

 Medidores: 

 
[...] Uma segunda motivação importante para o desenvolvimento da 
tecnologia PLC foi facilitar a leitura de medidores à distância. 
Potencialmente essa aplicação pode incluir não somente medidores de 
energia, mas também medidores de água, gás e temperatura [...] 
(FERREIRA, LAMPE, NEWBURRY, SWART, 2010, p.12, tradução nossa). 
 

 Smart Grids:  



40 
 

[...] Companhias de energia, podem, além disso, utillizar tal tecnologia para 
desligar partes dos seus sistemas em caso de perigo, obter estatísticas de 
usuários, ou ainda transmitir dados para usuários específicos ou em 
broadcast [...] (FERREIRA, LAMPE, NEWBURRY, SWART, 2010, p.2, 
tradução nossa). 
 

 Automação Residencial:  

[...] Automação Residencial e Prédios Inteligentes representam outra 
crescente área de aplicação. No nível da comunicação física, o PLC provê 
um link de comunicação natural para diversos dispositivos, como sensores 
de um sistema de alarme. Em sistemas de mais alto nível, diversas 
pesquisas e produtos desenvolvidos tem focado em empregar as redes de 
baixa tensão como uma rede local de computadores, para 
convenientemente conectar vários computadores e equipamentos 
eletrônicos em um mesmo edifício […] (FERREIRA, LAMPE, NEWBURRY, 
SWART, 2010, p.2, tradução nossa) 

Uma linha de potência como meio físico de comunicação oferece uma 

série de desafios para a implementação de canais de transmissão, se 

caracterizando como um ambiente muito mais hostil para a transmissão de dados, 

com características bastante peculiares e que a diferem significativamente de outros 

meios tradicionais de transmissão de dados, como cabos coaxiais, fibra ótica, ar, 

entre outros. Entre as dificuldades encontradas para modelar uma linha de potência 

de baixa tensão inclui-se os ruídos inseridos na linha por parte das cargas, 

demonstrado na Figura 14, onde surge um ruído do de aproximadamente 1,5 Vpp na 

linha de potência quando uma lâmpada halógena de 60W é acionada por meio de 

um circuito dimmer. 

Dentre os principais desafios técnicos da comunicação sobre linha de 
potência, é que esta é um meio de transmissão muito rigoroso e ruidoso, 
que é muito difícil de modelar. A linha de potência é seletiva em frequência, 
variante no tempo e é prejudicada por coloração de um ruído de fundo e 
ruído impulsivo. Adicionalmente, a estrutura das redes difere de um país 
para o outro, e no mesmo país, de aplicação para aplicação, devido às 
práticas de fiação dos edifícios. (FERREIRA, LAMPE, NEWBURRY, 
SWART, 2010, p.8, tradução nossa). 
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FIGURA 14 - Ruído inserido na rede elétrica proveniente de uma lâmpada de 60W 
com dimmer. 

FONTE: FERREIRA, LAMPE, NEWBURRY, SWART, 2010, p.12. 

 

Já a Figura 15 demonstra a variação temporal de uma linha de potência 

interna. Pode-se notar que a variação temporal ocorre em um determinado período, 

enquanto a seletividade de frequência exibe correlação em vários instantes de 

tempo. 

 

FIGURA 15 - Variação temporal do comportamento de uma rede elétrica de baixa 
tensão. 

FONTE: FERREIRA, LAMPE, NEWBURRY, SWART, 2010, p.12. 
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2.7 Modulação por Amplitude 

 

 

Diversos tipos de modulação podem ser utilizados para transmitir dados 

analógicos ou digitais sobre uma linha de potência. Entre os diversos tipos de 

modulação utilizados para a transmissão de dados digitais faz-se necessário 

separar, inicialmente, aqueles utilizados para a transmissão em banda estreita, 

como a Modulação por Frequência ou Frequence Shift Keying (FSK), a Modulação 

por Amplitude ou Amplitude Shifting Keiying (ASK), Modulação por Fase ou Phase 

Shift Keing (FSK) e Modulação por Divisão de Frequência ou Frequency-Division 

Multiplexing (FDM). (FERREIRA, LAMPE, NEWBURRY, SWART, 2010, p.196.) Já 

as principais técnicas de modulação utilizadas para a transmissão de dados em 

banda larga sobre linha de potência encontram-se a Modulação por Sequência 

Direta de Espalhamento do Espectro ou Direct-sequence spread spectrum (DSSS), 

Modulação por Salto de Frequência, ou Frequency-hopping spread spectrum 

(FHSS), Modulação por Varredura em Frequência ou Chirp spread spectrum (CSS) e 

Modulação por Impulso ou Impulse Modulation. (FERREIRA, LAMPE, NEWBURRY, 

SWART, 2010, p.239.), (HAIDICA, HAIDINE, LEHNERT, 2004, p.19). 

A Modulação por Amplitude (ASK) é um exemplo de modulação 

associada à codificação digital de dados. Um exemplo específico desse tipo de 

modulação é o a Modulação por Amplitude Binária ou Binary Amplitude Shift Keying 

(BASK). Um sinal BASK pode ser definido pela Equação [28]: 

 

ωottmAoty cos  

 

[28] 
 

 

Onde: 

.constanteAo  

.0,01 bitdoduraçãoaTsendoTtoutm  

 

O sinal contém uma potência 2/
2

AP , então TEAo /22P , onde 

PTE é a energia contida na duração de um bit. A FIGURA 16 demonstra um 

exemplo de sinal BASK gerado pela sequência binária 0101001. 
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FIGURA 16 - Modulação BASK. (a) Sinal Modulante. (b) Sinal Modulado. 

FONTE: SHMALIY, 2006, p.167. 

 

A transformada de Fourier de um sinal BASK ty é semelhante a um sinal 

Banda Lateral Dupla e Portadora Suprimida ou Double Sideband with Supressed 

Carrier (DSB-SC) e é dada pela Equação [29]: 

 

dtetm
Ao

+dtetm
Ao

jY
to+jtoj

22

 

 

[29] 
 

 

Resolvendo as integrais chega-se à Equação [30]: 

 

o+M+oM
Ao

=jY  
2

 

 

[30] 
 

 

Como na modulação DSB-SC, o efeito da multiplicação pelo sinal da 

portadora ωottmAo=ty cos  é simplesmente deslocar a densidade espectral do 

sinal modulante tm para ± . A estrutura do sinal da Figura 16 pode ser mais 

sofisticada, como na Figura 17, ao se utilizar diversos níveis de amplitude: por 

exemplo, um pode agrupar os bits em grupos de dois, i.e., 00, 01, 10, e 11 e ter 

quatro diferentes níveis de amplitude para cada um desses grupos. Esse tipo de 

modulação é conhecida como Modulação de Pulsos em Amplitude em Quadratura 

do inglês Quadrature Pulse Amplitude Modulation (Q-PAM), utilizada em aplicações 

com alfabetos de tamanho superior a quatro. 

 



44 
 

 

FIGURA 17 - Exemplo de sinal com modulação ASK. 

FONTE: SHMALIY, 2006, p.167. 

 

 

2.8 Conversores CA-CA 

 

 

Um circuito de potência utilizado para controlar tensão AC monofásica 

pode ser feito utilizando-se de dois SCR conectados em antiparalelo ou ainda 

utilizando um TRIAC em substituição aos SCR, de acordo com o circuito da Figura 

18. 

Para um controle de onda completa simétrico, os tiristores T1 e T2 da 

Figura 18(a) são disparados nos ângulos α e  π +  α respectivamente, ou seja, 

tomando como referência o cruzamento por zero da tensão alternada senoidal de 

entrada, como mostrado na Figura 19. Variando o ângulo  α de disparo dos tiristores 

ou do TRIAC, o fluxo de energia para a carga pode ser controlado através do 

controle da corrente que flui para carga, alterando-se a forma de onda da corrente 

que flui para a carga. (RASHID, 2001 p.308). 

 



45 
 

 

FIGURA 18 - (a) Conversor CA-CA com SCR. (b) Conversor CA-CA com TRIAC. 

FONTE: RASHID, 2001, p.308. 

 

A Figura 19 demonstra as formas de onda de tensão e corrente típicas 

para um controlador por fase de tensão AC monofásico bidirecional, com carga 

resistiva pura. Ambas as tensões e corrente de saída possuem simetria entre meio-

ciclos de onda, e, dessa forma, não possuem componente DC. 

Se ωtVsvs sin2 é a tensão de entrada, então, a tensão rms, com T1 

disparado em  α pode ser encontrado a partir da simetria de meia-onda dada pela 

Equação [31]: 

 

2/1

22
sin2Vs

1
π

α

ωtdωt
π

Vo  

 

[31] 
 

 

Resolvendo-se a integral chega-se à Equação [32]: 

 

2/1

2 π

2 αsin
1 +

π

α
Vs  

 

[32] 
 

 

Nota-se que Vo pode ser variada de Vs a 0 pela variação de α de 0 a π. O 

Valor rms da corrente de carga é dado pela Equação [33]: 

 

Io=
Vo

R  

 

[33] 
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FIGURA 19 - Formas de Onda de um Controlador de Onda Completa Monofásico 
com Carga Puramente Resistiva. 

FONTE: RASHID, 2001, p.309. 

 

Uma alternativa para o controle por fase é o método de controle por ciclos 

inteiros que é utilizado para cargas cuja finalidade é o aquecimento. Aqui, a chave é 

ligada por um tempo tn com n ciclos inteiros e desligada por um tempo tm com m 

ciclos inteiros. Como o SCR ou TRIAC utilizados são ligados na passagem por zero 

da tensão de entrada e desligados quando a corrente na carga se extingue, 

harmônicos na fonte e interferência em radiofreqüência são muito baixos. Os 

gráficos da Figura 20 (a) e (b) ilustram o comportamento temporal e o fator de 

potência de um conversor por ciclos inteiros. (RASHID, 2001 p.311). 

Para uma tensão de entrada sinusoidal do tipo ωtVsvs sin2  a tensão 

rms de saída é dada pela Equação [34]: 

 

kVsVo  

 

[34] 
 

 

Onde: 

./ trabalhodeciclo=m+nn=k  

.rmsfasedetensãoVs  
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FIGURA 20 - (a) Forma de onda de um controlador por ciclos inteiros. (b) Curva do 
fator de potência. 

FONTE: RASHID, 2001, p.312. 
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2.8.1 TRIAC 

 

 

Interruptores Eletrônicos são dispositivos utilizados na construção de 

sistemas de conversão de energia, ou ainda simplesmente para realizar a função de 

conectar ou desconectar uma carga da sua fonte de energia, atuando como uma 

chave, ou em substituição a um relé. Para tanto é necessário que tais componentes 

se enquadrem na categoria dos semicondutores controlados, que são tipicamente 

componentes com três terminais, sendo dois terminais conectados à carga ou ao 

circuito de potência diretamente, atuando como chave, e um terminal que permite 

controlar a atuação do dispositivo, e que é normalmente conectado a circuitos de 

controle analógicos ou digitais. Exemplos de semicondutores de três terminais que 

atuam como interruptores são: o Retificador Controlado de Silício (SCR), GTO os 

Transistores (Bipolar, Mosfet e IGBT) e o TRIAC. 

O tiristor triodo bidirecional, do inglês, bidirectional triode thyristor 

(TRIAC), é um dispositivo semicondutor equivalente a dois retificadores controlados 

de silício (SCR), conectados em antiparalelo e com os gates em curto. Isso resulta 

em um interruptor eletrônico bidirecional que pode conduzir a corrente em qualquer 

direção, quando ele é acionado, não possui polaridade. O TRIAC pode ser acionado 

por um pulso (com uma duração mínima) de tensão negativa ou positiva (em relação 

ao terminal T1), Uma vez acionado, o dispositivo continua a conduzir até que a 

corrente elétrica caia abaixo de certo limiar, ou corrente de holding, como no final de 

um semi-ciclo de corrente alternada AC. Controlando-se o ponto de disparo do 

TRIAC em um ângulo qualquer de um ciclo de tensão AC, é possível controlar o 

quanto de corrente é transferido para uma carga (alterando a sua forma de onda), e, 

consequentemente, o quanto de energia é transferido para a mesma.  

 

 

2.9 Medição de Corrente Alternada 

 

 

Dentre as diversas formas de se medir corrente elétrica em cargas de 

baixa potência, em circuitos eletrônicos, pode-se citar o resistor shunt, o 
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transformador de corrente e o sensor de efeito hall. O resistor shunt, é normalmente 

empregado como sensor, quando em série com pequenas cargas, já que a potência 

dissipada pelo mesmo é diretamente proporcional ao quadrado da diferença de 

potencial (para um circuito de corrente contínua) de acordo com a Equação [35]: 

 

R

V
P

2

 

 

[35] 
 

 

Onde: 

.resistornodissipadamédiapotênciaP  

.resistornoaplicadapotencialdediferençaV  

.aresistêncidavalorR  

 

Dessa forma, um resistor shunt não é uma boa opção para se medir 

cargas grandes, já que muito da energia que flui em direção à carga acaba sendo 

dissipada no resistor. Além disso, o tamanho do resistor aumenta proporcionalmente 

à sua capacidade de dissipar potência. 

Uma opção ao resistor shunt são os transformadores de corrente. Um 

transformador de corrente é um dispositivo que reproduz no circuito do secundário a 

corrente que circula no enrolamento primário, podendo-se trabalhar a proporção com 

que essa corrente será refletida no secundário através da relação entre o número de 

espiras do primário e secundário. São utilizados, para medição de corrente 

alternada, e muito empregados para a medição de cargas conectadas à rede 

elétrica. A grande vantagem desse tipo de componente é prover isolação entre a 

carga e o circuito de medição. Apesar disso, podem se tornar relativamente 

volumosos e caros para serem empregados em circuitos eletrônicos com restrições 

quanto ao volume e custo. 

Uma opção interessante que agrega as vantagens dos TCs em relação ao 

sensor shunt - como isolação e maior eficiência energética - são os Sensores de 

Efeito Hall. O Sensor de Efeito Hall é um transdutor que varia sua tensão de saída 

conhecida como potencial de Hall, em função da variação de um campo magnético 

aplicado a ele. É sabido pela lei de Ampère-Maxwell que um condutor percorrido por 

corrente elétrica produz em torno de si um campo magnético. Dessa forma, ao 
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aproximarmos um elemento Hall a um campo magnético gerado por um condutor 

percorrido por corrente elétrica teremos uma variação proporcional da tensão Hall, 

podendo-se exprimir, dessa forma, uma equação que relacione a corrente no 

condutor com a tensão Hall. 

 



 
 

3 METODOLOGIA 

 

 

Segundo Rampazzo (2005, p49) “a pesquisa é um procedimento reflexivo, 

sistemático, controlado e crítico que permite descobrir novos fatos ou dados, 

soluções ou leis, em qualquer área do conhecimento [...] uma atividade voltada para 

a solução de problemas por meio dos processos do método científico”. Dessa forma, 

o autor levanta os três elementos principais que caracterizam uma pesquisa: a) o 

levantamento de algum problema; b) a solução a qual se chega; c) os meios 

escolhidos para se chegar a essa solução, a saber, os instrumentos científicos e os 

procedimentos adequados. 

Assim, depois de levantado o problema, que será o objeto de uma 

pesquisa, tem-se que definir quais os meios serão utilizados para alcançar alguma 

solução para o mesmo. Para tanto, Gil (1991), propõe que uma pesquisa pode ser 

classificada de diferentes formas. Essas são: segundo a natureza da pesquisa; 

quanto à abordagem do problema, os objetivos, ou ainda do ponto de vista dos 

procedimentos técnicos utilizados. 

Ao aplicar os critérios de classificação propostos por Gil, chegou-se à 

conclusão de que esta pesquisa é de natureza aplicada, pois teve como objetivo 

gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de um problema 

específico. Quanto à abordagem, foi do tipo quantitativa, pois se utilizou 

principalmente da linguagem matemática ao traduzirem-se os fatos, informações e 

variáveis em números para analisá-las e classificá-las com técnicas algébricas e 

estatísticas, buscando chegar a uma solução também quantificável. Já do ponto de 

vista dos objetivos, a pesquisa é tanto do tipo exploratório quanto explicativo, uma 

vez que foi abordado um problema com vistas a torná-lo explícito, além de utilizar-se 

do método experimental para provar a solução proposta. Além disso, quanto ao 

ponto de vista dos procedimentos técnicos a pesquisa se classifica como 

bibliográfica, pois foi elaborada a partir de material já publicado, como livros, artigos 

e, também, material da internet. 
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3.1 Métodos Aplicados 

 

 

O desenvolvimento desta pesquisa deu-se inicialmente no Laboratório de 

Integração de Software e Hardware (LISHA) da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), assim como no Departamento Acadêmico de Eletrônica do 

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). O período de realização da mesma foi de 

Fevereiro de 2010 à Junho de 2010. Dando início à pesquisa foi executado um 

planejamento da mesma, com vistas a organizá-la, de forma a utilizar melhor o 

recurso temporal (de um semestre) reservado para o seu desenvolvimento. Para 

tanto foi elaborada uma tabela contendo as tarefas a serem desenvolvidas. Após a 

elaboração da tabela, cada tarefa ganhou um intervalo de tempo para sua execução 

organizada na forma de um cronograma. 

Após a etapa de organização deu-se início à atividade de pesquisa em si, 

a partir da pesquisa bibliográfica, com a revisão da literatura, ou seja, a abordagem 

teórica do trabalho, para aprofundar, contextualizar e fundamentar a pesquisa. Em 

seguida, deu-se início à atividade de desenvolvimento propriamente dita. Essa etapa 

iniciou-se com um levantamento de requisitos, na qual se buscou verificar todo tipo 

de requisito funcional e não-funcional relacionados ao problema de pesquisa, 

buscando a sua solução. Em seguida deu-se início ao projeto lógico. Para tanto se 

utilizou de ferramentas gráficas para elaborar diagramas que auxiliassem na 

representação dos blocos funcionais do hardware e software para o sistema a ser 

desenvolvido.  

Dando sequência ao projeto lógico, iniciou-se o projeto de hardware, que 

incluiu cálculos envolvendo as grandezas como tensão, corrente e potência 

elétricas, assim como cálculos para determinação dos componentes eletrônicos 

analógicos dos circuitos que foram elaborados. Também nessa etapa foram 

definidos os microprocessadores e demais componentes digitais.  

Definidos os componentes, os circuitos foram simulados com auxílio de 

ferramentas computacionais. As mesmas ferramentas foram utilizadas para a 

elaboração do diagrama esquemático do circuito, assim como para o layout de placa 

circuito impresso. Com o produto dessas etapas em mãos, contratou-se um 

fabricante para confeccionar a placa de circuito impresso, assim como foram 

encomendados os componentes eletrônicos dos devidos fornecedores. 



53 
 

Após o projeto de hardware iniciou-se o projeto de software. As 

ferramentas de simulação foram utilizadas em substituição ao hardware (enquanto 

este ainda não estava finalizado) para emular a interação entre hardware e software 

conforme foram sendo geradas diferentes versões e melhorias no software. Após a 

finalização do software, com a chegada dos componentes e placas de circuito 

impresso, o hardware pode ser montado. Com o hardware foram executados testes 

nos circuitos analógicos além dos demais testes elétricos necessários. 

Finalmente, com o hardware montado e o software pronto, passou-se a 

uma fase de integração de ambos, com a gravação do firmware dos micro-

controladores. Com a solução integrada passou-se à fase de prova, com medições e 

testes de funcionamento em campo. 

 



 
 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 Especificação de Requisitos 

 

 

Os requisitos do sistema a serem desenvolvidos foram definidos na 

apresentação dos objetivos específicos desta pesquisa, e são: 

 

 Projetar e Implementar um circuito eletrônico que permita controlar 

(conectar e desconectar da rede) cargas elétricas de até 2000 VA, assim 

como mensurar seu consumo energético. 

 Desenvolver um sistema de comunicação sobre Linha de Potência (PLC) 

que permita a troca de dados aos sistemas eletrônicos citados 

anteriormente. 

 

 

4.2 Projeto Lógico 

 

 

O Projeto Lógico compreende uma etapa de desenvolvimento de um 

projeto de acordo com os critérios empregado em análise e desenvolvimentos de 

sistemas computacionais. É uma abordagem interessante, principalmente quando se 

trata de um sistema complexo, em que se fazem presentes pré-requisitos de projeto 

que desdobrarão se em uma solução envolvendo componentes de hardware e 

software. Convém diferenciar o conceito utilizado em análise de sistemas do 

conceito de Projeto Lógico utilizado na engenharia de sistemas sigitais, o qual trata 

do emprego de recursos de lógica combinacional e lógica sequencial ou mesmo 

linguagem de descrição de hardware na elaboração de um sistema digital. Como 

resultado do Projeto Lógico, tem-se o diagrama de blocos da Figura 22, no qual 
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estão incluídos os sistemas que implementarão funções que cumprem os requisitos 

especificados no sub capítulo anterior. 

 

 

FIGURA 21 – Aplicação proposta ao sistema desenvolvido. 

 

A Figura 21 ilustra uma aplicação para o sistema desenvolvido, em que 

um computador atua como dispositivo mestre da rede PLC. Para cumprir a função 

de conectar e desconectar as cargas elétricas da rede foi previsto um circuito de 

controle de carga ON/OFF. Para a função de medição de consumo de energia, foi 

previsto um circuito denominado circuito de medição de tensão e corrente. Para 

transmitir e receber dados na camada física (rede elétrica) foi previsto a existência 

de um circuito de modulação e demodulação. Para realizar a função de controlar os 

demais circuitos implementar o protocolo de comunicação que empacota os dados a 

serem transmitidos na rede elétrica foi previsto o uso de um microcontrolador. 
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FIGURA 22 - Diagrama de blocos lógicos de uma tomada inteligente. 

 

 

4.3 Hardware 

 

 

4.3.1 Circuito de Modulação e Demodulação 

 

 

Os estudos da revisão bibliográfica mostraram que a modulação por 

Amplitude Binária ou Binary Amplitude Shift Keying (BASK) como uma opção 

interessante para implementar a camada física para um sistema de comunicação 

sobre linha de potência de banda estreita e baixo fluxo de dados. A maior vantagem 

desse tipo de modulação é a simplicidade do circuito que a realiza. Para 

implementar circuito de modulação e demodulação optou-se por utilizar-se do 

circuito integrado TDA5051 da Philips. 

Segundo a descrição do fabricante, o TDA5051 é um modem integrado, 

especialmente dedicado à transmissão de dados ASK em redes de distribuição de 

energia residenciais com taxas de transmissão de 600 ou 1200bps e opera com 

tensão de 5V. A Figura 23 ilustra o diagrama de blocos lógicos do CI em questão. 

Algumas das principais características do modem citadas pelo fabricante 

são: 

 Geração e conformação completa da onda portadora. 
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 Frequência de modulação e demodulação ajustada pelo clock gerado por 

um microcontrolador ou oscilador interno. 

 Alta taxa de clock de um D/A (conversor digital para analógico) de 6-bit 

para a rejeição de componentes de aliasing. 

 Estágio de saída de potência totalmente integrado e com proteção de 

sobrecarga. 

 Controle automático de ganho (AGC) na entrada de recepção de dados. 

 Conversor analógico para digital A/D de 8bits e filtro digital de banda 

estreita. 

 Demodulação digital entregando sinal em banda base. 

 

FIGURA 23 - Diagrama de blocos do modem TDA5051. 

FONTE: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA5051A.pdf. 

 

A Philips recomenda quatro tipos de circuitos que podem ser 

implementados utilizando o modem TDA5051: a) sem Isolação e baixa sensibilidade; 

b) com isolação e baixa sensibilidade; c) sem isolação e sensibilidade melhorada; d) 

com isolação e sensibilidade melhorada. (como projeto acadêmico, onde não foi 

levado em conta o custo do circuito, optou-se por implementar o circuito de maior 

segurança e desempenho, o circuito com isolação e sensibilidade melhorada). A 
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Figura 24 ilustra o diagrama esquemático do circuito implementado com o CI 

TDA5051. 

 

 

FIGURA 24 - Diagrama esquemático do circuito de modulação e demodulação. 

 

 

4.3.2 Circuito de Medição 

 

 

Para realizar a medição de consumo de energia, optou-se por utilizar-se 

somente componentes isolados, de forma a manter a isolação elétrica total do 

circuito. A medição de tensão foi efetuada no secundário da fonte de alimentação, 

cujo valor de tensão do secundário foi multiplicado no cálculo para a obtenção da 
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potência pela relação de transformação do trafo, obtendo-se dessa forma a tensão 

do primário. A tensão do secundário do trafo foi diminuída por meio de um divisor de 

tensão resistivo para se adequar ao limite máximo da entrada do ADC do 

microcontrolador. 

Para a medição de corrente foi utilizado um sensor de efeito Hall. Esse 

tipo de sensor se demonstrou o mais adequado, por ser mais eficiente que um 

resistor shunt e mantém a propriedade de isolação de um transformador de corrente, 

apresentando um menor volume. Foi escolhido o sensor de efeito Hall CSA-1V da 

empresa Sentron. É um sensor integrado de alta-sensibilidade, e com grande 

vantagem de ser sensível a campos magnéticos aplicados paralelamente à 

superfície do CI, permitindo medir corrente elétrica diretamente em uma trilha do 

circuito impresso passando por baixo do chip. Além disso, possui saída analógica 

linear, o que normalmente confere maior precisão. A Figura 25 ilustra o diagrama de 

blocos do CI CSA-1V. 

Algumas das principais características do CI citadas pelo fabricante são: 

 Sensível a campo magnético aplicado paralelamente à superfície do chip. 

 Altíssima sensibilidade. 

 Tensão de saída linear, proporcional ao campo magnético aplicado. 

 Grande largura de banda: DC a 100kHz. 

 

FIGURA 25 - Diagrama de blocos do sensor de efeito Hall CSA-1V. 

FONTE: www.sentron.ch/datasheets/CSA-1V.pdf. 
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O CSA-1V permite efetuar as medições de duas formas, tanto de forma 

diferencial utilizando dois terminais, como com apenas um terminal, em relação ao 

potencial zero. Optou-se por utilizar a saída com terminal único, onde a tensão 

máxima gerada é de 2,5 V (em relação ao potencial nulo) na saturação pelo campo 

magnético aplicado ao sensor. Quando não há campo magnético aplicado ao 

sensor, ou seja, não há corrente, a tensão está estabilizada em 1,25 V (metade da 

tensão máxima). Tensões inferiores a 1,25 V indicam corrente no sentido negativo. . 

Já tensões superiores a 1,25V indicam presença de corrente no sentido 

convencional. Assim, para uma corrente máxima senoidal projetada em 8A rms, cujo 

se obteve a seguinte relação tensão por corrente, de acordo com a Tabela 1: 

TABELA 1 - Valores de tensão do sensor Hall em função da corrente na carga. 

Tensão do sensor Hall (V) i(t) na carga (A) 

2,5 11,31 

2,46 11 

2,35 10 

2,24 9 

2,13 8 

2,02 7 

1,91 6 

1,8 5 

1,69 4 

1,58 3 

1,47 2 

1,36 1 

1,25 0 

1,14 -1 

1,03 -2 

0,92 -3 

0,81 -4 

0,7 -5 

0,59 -6 

0,48 -7 

0,37 -8 

0,26 -9 

0,15 -10 

0,04 -11 

0 -11,31 
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4.3.3 Circuito de Controle de Carga 

 

 

Para realizar a função de conectar e desconectar as cargas da rede 

elétrica foi escolhido um TRIAC, ao invés de um par de tiristores. Para tanto o 

componente escolhido foi o BTA-10 da ST Semiconductor. Esse semicondutor é 

capaz de suportar uma corrente de 10 A rms senoidal ligado, - suficiente para uma 

carga estipulada em até 2000VA - e suportar uma tensão de pico até 600 V 

desligado. Uma vantagem desse componente é drenar uma baixa corrente de gate 

para o seu acionamento, de 50mA. Outra grande vantagem é possuir circuito de 

snubber integrado, o que aumenta substancialmente o seu desempenho de 

comutação, suportando uma taxa de subida da tensão de até 1000V/us sem causar 

chaveamentos espúrios, o que o torna robusto para a utilização com cargas 

indutivas, além de ser mais imune a ruídos que estejam presentes na rede. A Figura 

26 ilustra o diagrama esquemático do circuito de controle de carga e medição de 

consumo de energia. 

Para realizar o acionamento do TRIAC, foi utilizado um optoacoplador, 

para isolar o circuito da etapa de potência. O componente escolhido foi um 

PC3SD21YXZCF da Sharp Electronics. É composto basicamente na saída por um 

foto-triac, capaz de suportar uma tensão de pico de até 600V em desligado e drenar 

uma corrente de até 100mA, o dobro do necessário para o acionamento do TRIAC 

BTA-10. Do lado da entrada possui um diodo emissor de infravermelho que suporta 

uma tensão reversa de 6 V e corrente direta de até 50 mA. A grande vantagem deste 

optoacoplador, é possuir circuito de detecção de passagem por zero integrado, 

necessitando somente um pino do microcontrolador para ser comandado, dessa 

forma, sua aplicação é restrita ao chaveamento ON/OFF de cargas, não podendo 

ser utilizado em circuitos dimmer, onde a variação da tensão na carga é feita pelo 

método de controle de fase, já que o disparo do triac não pode ser realizado em 

outros ângulos diferentes de 0 e 180º (considerando estar trabalhando com tensão 

senoidal). 
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FIGURA 26 - Circuito de controle de carga e medição de corrente e tensão 



 
 

4.3.4 Microcontrolador 

 

 

O microcontrolador escolhido para realizar a função de controlar a carga, 

processar os dados de medição de tensão e corrente na carga, e implementar o 

protocolo de comunicação PLC foi o AVR ATMEGA168 da empresa Atmel. É um 

microcontrolador de arquitetura RISC de 8 bits de 20 MIPS a 20 MHz, com 16 kB de 

memória flash de programa, 512 B de memória RAM e 512 B de memória EEPROM. 

Possui 22 pinos de I/O, interrupção externa, dois temporizadores de 8bits e um 

temporizador de 16bits, 6 canais de PWM e ADC de 8 bits e 10 canais. Possui 

interfaces seriais I²C, SPI e USART. A programação do microcontrolador é In-

System , e conta com programa de boot on-chip.  

 

 

4.3.5 Método de Medição de Tensão 

 

 

O sinal de tensão disponibilizado pelas concessionárias de energia em 

Santa Catarina para usuários residenciais possui tensão de fase de 220V rms, e 

freqüência de 60Hz. Tal sinal precisou ser condicionado para adequar-se à faixa de 

tensão admitida pelo ADC do microcontrolador AVR168. Para tanto o sinal passa por 

quatro etapas de condicionamento. A primeira etapa é dada por um transformador, 

de acordo com a Figura 27 (2). Nesta etapa, o sinal de tensão de 220 V rms que 

possui valor de pico de aproximadamente 311 V e frequência de 60 Hz é aplicado ao 

primário de um transformador com relação de transformação de 44, obtendo-se uma 

tensão no secundário de 5 V rms e aproximadamente 7 V de tensão de pico. Após 

essa etapa, o sinal é retificado por uma ponte de diodos, de acordo com a figura 27 

(4), em que o sinal de tensão deixa de ser uma onda senoidal pura e passa a ser um 

tensão contínua pulsante, com amplitude de 6 V - devido às quedas de 0,5 V do par 

de diodos que conduz a cada semiciclo da onda -  e frequência de 120 Hz. Após a 

etapa de retificação do sinal, é utilizado um filtro capacitivo de 1ª ordem para obter-

se algo próximo à uma tensão contínua constante, com valor igual ao valor máximo 

da tensão contínua pulsante anterior. Por último, buscando-se atingir um nível de 
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tensão menor que os atuais 6V p/ que este seja compatível com o limite da entrada 

do ADC, o sinal passa por um divisor de tensão resistivo - conforme a Figura 27 (8) - 

que entrega um sinal de tensão contínua constante com amplitude de 1,25V.  

Para calcular o valor da tensão aplicada à carga, foi utilizada a Equação 

[37]. Já na Equação [37] é calculado o valor ideal da tensão de fase entregue aos 

usuários comuns em SC, que é de 220 V. 
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Figura 27 - Método utilizado para medição de tensão. 

 

 

4.3.6 Método de Medição de Corrente 

 

 

Para efetuar a medição de corrente na carga, foi utilizado um método 

semelhante ao utilizado para a medição de tensão, que é limitado à medição de 

corrente alternada senoidal, portanto restrito somente à cargas lineares. Além disso, 

o método utilizado p/ medição de energia é baseado na potência aparente, já que 

não se leva em conta o ângulo de fase entre tensão e corrente. 

A peça chave para a medição da corrente consumida na carga é o sensor 

de efeito hall, representado na Figura 28 (2), que faz a transdução do campo 
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magnético originado pela corrente consumida pela carga em uma tensão contínua 

variante, entre zero e 2,5V. 

Para retornar encontra o valor de corrente rms, a partir do valor de pico 

tensão aplicada no ADC, é utilizada a Equação [38]. Para exemplificar é calculado o 

valor da corrente máxima para uma carga de 2000 VA na Equação [39]: 
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Figura 28 - Método utilizado para medição de corrente. 
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4.4 Software 

 

 

O software foi desenvolvido em linguagem C, com auxílio da biblioteca 

avr-libc e compilador avr-gcc em ambiente Linux. Para gerar o arquivo. out e então 

convertê-lo em .hex foi utilizado o template de makefile AVR Project Makefile 

Template, de autoria de Pat Deegan, da Psychogenic Inc. Para gravar o 

microcontrolador AVR Atmega168 foi utilizado o software avr-dude em ambiente 

Linux, com auxílio do gravador AVRISP mkll. 

Para simulação de interação entre o software e o hardware, foi utilizado o 

software ISIS do Pacote Proteus Demo, da empresa LabCenter Electronics. 

O fluxograma da Figura 29 ilustra o funcionamento do software 

desenvolvido. Inicialmente, é feita a inicialização dos periféricos do microcontrolador, 

as portas de I/O, USART e ADC. Logo em seguida é instanciada uma estrutura do 

tipo msg, que implementa os campos do protocolo desenvolvido, como cabeçalho 

com endereço e conteúdo da mensagem. Após isso, o microcontrolador envia pela 

USART, de forma assíncrona, uma mensagem para o dispositivo mestre contendo 

seu endereço físico e requisitando um endereço na rede (para realizar os testes foi 

utilizado um computador como dispositivo mestre, acoplado a um circuito de 

modulação e demodulação pela porta serial RS-232 de acordo com a Figura 21. 

Após isso há um atraso de 300mS para aguardar o recebimento pelo dispositivo 

mestre, já que para transmitir os dados utiliza-se modulação simples, com portadora 

única (sem multiplexação temporal ou em freqüência) somente um dispositivo por 

vez pode utilizar o meio físico da rede, já que se houver colisão entre dois ou mais 

pacotes modulados, os dados fatalmente serão perdidos. 

Após o atraso o a rotina entra em um laço aguardando o recebimento de 

uma mensagem de reconhecimento do dispositivo mestre, fornecendo um endereço 

de rede. Enquanto não houver recebimento dessa mensagem o dispositivo fica 

enviando mensagens de requisição de endereço de rede no intervalo de 300 ms. 

Recebida a mensagem de ack, o dispositivo já está registrado na rede e 

pronto para receber mensagens do dispositivo mestre. Então, fica num laço 

aguardando mensagens que possuam o endereço de rede do mestre que é sempre 

fixo. Qualquer mensagem de outro elemento da rede (ou do próprio dispositivo) é 

descartada por não possuir no cabeçalho o endereço de rede do mestre. A natureza 
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das mensagens advindas do dispositivo mestre são as seguintes: a) requisição para 

ligar a carga; b) requisição para desligar a carga; c) requisição dos dados de 

corrente na carga; d) requisição dos dados de tensão na carga, d) requisição dos 

dados de potência na carga. Se a mensagem estiver correta, realiza-se o tratamento 

dela, enviando ou requisitando os dados necessários dos circuitos periféricos, 

respectivamente: circuito de controle de carga, circuito de medição de tensão e 

corrente, e circuito de modulação e demodulação, de acordo com a Figura 22. 

Após receber e tratar uma mensagem, a rotina envia uma resposta para o 

dispositivo mestre, contendo a resposta adequada à requisição. Após o envio da 

resposta, há um atraso de 300ms, então, a rotina fica no aguardo de uma 

mensagem de reconhecimento do dispositivo mestre. Se receber o ack com 

sucesso, a rotina volta a aguardar uma nova mensagem proveniente do dispositivo 

mestre. 

Já a Figura 30 mostra um trecho do código desenvolvido responsável por 

realizar a leitura dos dados de tensão e corrente no ADC. 
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FIGURA 29 - Fluxograma do software desenvolvido. 
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Figura 30 - Rotina utilizada para leitura de dados de tensão e corrente. 

 

 

4.4.1 Protocolo 

 

 

O Protocolo desenvolvido define o formato em que os dados são 

empacotados de forma que ambos os dispositivos, mestre e escravos, possam 

interpretar as mensagens e gerar a resposta adequada, da mesma forma que a 

compatibilidade entre os dispositivos, em nível físico, se dá por eles implementarem 

o mesmo esquema de modulação e demodulação. A Figura 31 ilustra o conjunto de 

mensagens do protocolo desenvolvido. 

Como a natureza das mensagens é simples, convencionou-se a utilização 

de quatro bytes para o tamanho das mensagens. Desses quatro bytes, o primeiro 

byte é utilizado para definir qual o tipo de comando está sendo enviado, e os três 
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demais bytes são utilizados como campo de dados. No campo de dados 

empacotam-se dados como endereço físico do dispositivo (três bytes), endereço de 

rede (dois bytes) e dados de medição de tensão e corrente (um byte). No caso 

especifico da mensagem de ack dos comandos recebidos, no último byte é colocado 

o identificador em hexadecimal de qual comando está se confirmando o 

recebimento. 
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FIGURA 31 - Protocolo desenvolvido. 
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4.5 Análise e Discussão dos Resultados 

 

 

Para implementar o protótipo do sistema, foram desenvolvidas três placas 

de circuito impresso de acordo com a Figura 32. 

  

 

FIGURA 32 - Protótipo de hardware desenvolvido. 

 

 

Algumas dificuldades foram encontradas na construção do protótipo. 

Dentre elas, o fato da placa de circuito impresso ter sido fabricada com uma 

pequena distância entre a malha de terra e as trilhas de alta tensão, devido à baixa 

qualidade da PCI - que possuía micro curtos circuitos entre a malha de terra e as 

trilhas – ocorreram centelhamentos e destruição de algumas partes da PCI, devido 

às corrente que circulavam entre a trilha de potência e a malha de terra. 
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4.5.1 Modulação 

 

 

A Figura 33 reproduz o sinal da onda portadora gerada pelo modem 

TDA5051. Pode-se notar que o sinal gerado tem uma amplitude de 

aproximadamente 3 Vpp e frequência de aproximadamente 115,2kHz, de acordo 

com o que é informado na folha de dados do fabricante. 

 

FIGURA 33 - Portadora gerada pelo modem ASK. 

 

 

4.5.2 Transmissão de Dados 

 

 

A Figura 34 demonstra o valor em hexa de 16 bits 0xAAAA, equivalente 

ao binário 1010101010101010 modulado em BASK. Pode-se notar claramente a 

formação do sinal, apesar de haver uma variação de amplitude em torno dos 3Vpp 

da onda portadora e a presença de alguns ruídos no nível zero. Na Figura 35 vê-se 

com mais detalhes a presença de ruídos em nível zero. 
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FIGURA 34 – Sequência binária 1010101010101010 modulada em BASK. 

 

 

Os testes de transmissão ponto a ponto resultaram na perda de pacotes a 

partir da taxa de 1200 bps, de acordo com o esperado, já que o fabricante assume 

que o modem não ultrapassa essa taxa de transmissão. 

  

 

FIGURA 35 - Dado binário em modulação BASK. 

 

 
 

 

 
 



 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na introdução desta pesquisa, foram apresentados estudos estatísticos 

das Nações Unidas (UN) acerca do crescimento populacional e da Organização para 

a Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD) e da Agência Internacional de 

Energia (IEA) que abordam dados sobre o consumo mundial de energia. Esses 

estudos demonstram que não só a população vai aumentar significativamente nos 

próximos 50 anos, cerca de 30% em relação à população atual, como também o 

consumo de energia per capita, sendo que este último movimento está diretamente 

associado ao aumento do desenvolvimento sócio-econômico mundial. Cruzando os 

dados sobre aumento populacional e aumento do consumo energético per capita, é 

possível prever um cenário de aumento de 100% em relação de consumo de energia 

nos próximo 50 anos.  

Tal cenário evidenciado levanta questões que têm permeado a 

consciência global: como atender a demanda energética futura, mantendo a 

sustentabilidade ambiental? Essa pergunta levou a conclusão de que a eficiência 

energética é (aliada ao consumo de energias renováveis) o caminho a se trilhar. 

Entrando no escopo da eficiência energética, foi evidenciada a existência de uma 

baixa eficiência energética nos ambientes residencial, comercial e de serviços, 

caracterizada principalmente pela baixa consciência dos consumidores desses 

setores, dada principalmente pelo desconhecimento do consumo de cada 

equipamento individualmente, assim como, muitas vezes dificuldade de acesso às 

tomadas elétricas, impelindo-os a manter tais equipamentos conectados à rede 

desnecessariamente, em modo de espera, comportamento esse, que contribui para 

a parcela de 5 a 10% do total de energia consumida nesses ambientes. 

Dessa forma, identificou-se o potencial que uma solução eletrônica 

poderia ter em adicionar maior inteligência às tomadas elétricas, permitindo ler 

dados sobre o consumo dos aparelhos, e controlá-los de forma remota, e como isso 

poderia contribuir para uma maior eficiência energética direta e indiretamente, 

primeiramente por prover uma facilidade ao usuário ao conectar e desconectar as 

cargas da rede elétrica, e em um segundo nível, aumentando a consciência do 

usuário quanto aos seus hábitos de consumo. 
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Na sequência, a revisão de literatura tratou inicialmente de um estudo das 

matrizes energéticas mundiais, assim como da matriz energética brasileira, a fim de 

levantar dados que pudessem elucidar de onde provém todo o montante de energia 

que consumimos hoje. Em seguida foi feito um estudo baseado no Balanço 

Energético Nacional do ano de 2009, com o objetivo de verificar o quanto de energia 

entregue na forma eletricidade é consumida pelos setores residencial e comercial 

brasileiros, com o fim de corroborar o intuito da pesquisa. Em seguida, foi feita uma 

revisão de conceitos e modelagem matemática importantes para o desenvolvimento 

desta pesquisa, como energia elétrica, tensão e corrente senoidais, e potência 

elétrica. Depois disso, foi feito uma revisão do caminho que a energia percorre das 

usinas até o consumidor e uma revisão sobre a tecnologia de Comunicação sobre 

Linha de Potência (PLC), as características da camada física, e técnicas de 

modulação de sinal utilizadas para transmitir dados utilizando esse meio físico. 

Finalmente, foi feita uma revisão sobre conversores CA-CA utilizando técnica de 

controle por fase e por ciclos inteiros, sobre o componente TRIAC. Além disso, foi 

falado sobre componentes utilizados para medição de corrente elétrica, 

especificamente sobre o resistor shunt, transformador de corrente e sensor de efeito 

hall. 

Quanto ao desenvolvimento do sistema, já no projeto lógico foi definido 

que o sistema seria subdividido em três subsistemas: circuito de modulação e 

demodulação, que teve como base o chip TDA5051, circuito de controle de carga, 

onde foi utilizado o TRIAC BTA-10 e circuito de medição de corrente e de tensão, no 

qual foi utilizado um sensor de efeito Hall para medir corrente. Para controlar os 

subsistemas anteriores foi utilizado um microcontrolador Atmega168, que possui 

16kb de memória e alcança 20MIPS. 

Os testes realizados com os subsistemas funcionaram de acordo com o 

esperado, a modulação BASK mostrou-se eficiente para a transmissão de dados 

sobre a rede elétrica, e o desempenho do modem TDA5051 mostrou-se adequado 

às necessidades da aplicação, de baixo fluxo de dados. O software e o protocolo 

desenvolvido foram até então testados em simulação, sendo que as mensagens 

especificadas no protocolo foram trocadas com sucesso, e o sistema respondeu as 

mesmas de forma adequada, tanto nas funções de medição de tensão e corrente, 

quanto no acionamento de cargas. 
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Como sugestão para próximos trabalhos, tem-se a implementação de um 

sistema de medição de corrente e tensão elétrica ponto-a-ponto, mais conhecido 

como true rms, em substituição ao atual, que funciona somente para tensão e 

corrente senoidal pura, característica das cargas lineares. Além disso, tal sistema 

deveria levar em conta o fator de potência da carga, para o cálculo do consumo de 

energia a partir da potência ativa, e não pela aparente, como é feito atualmente. 

Outra sugestão para um próximo trabalho consiste da aplicação do 

sistema em campo num ambiente real, com auxílo de um software para a leitura e 

interpretação dos dados por parte do usuário, ou uma ferramenta como o Google 

PowerMeter. Os testes serião conduzidos por um período de tempo suficiente para 

medir se houve economia real de energia, e se a aplicação do sistema impactou de 

alguma forma nos hábitos de consumo dos usuários. 
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