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RESUMO 

 

 

O consumo de energia elétrica cresce simultaneamente ao desenvolvimento 
econômico e tecnológico global. O Brasil tem se destacado mundialmente pelo seu 
crescimento e demonstrado grande capacidade econômica, evidenciando suas 
características de um país com economia dinâmica. A Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) estima o crescimento no consumo de energia elétrica de 6,8% 
para 2010; esse cenário é fortemente favorecido pela taxa de crescimento do PIB e 
atuação do país diante da crise econômica mundial, ocorrida em outubro de 2008. 
Frente a essa Demanda de Energia, a agência reguladora prevê em suas resoluções 
que as empresas distribuidoras exerçam cobranças por valores de demanda de 
energia. Logo, o foco deste trabalho será o controle e medição desses valores de 
consumo a fim de evitar desperdícios ou multas contratuais devido ao excedente do 
valor de demanda contratada. Os estudos e experimentos foram realizados no 
âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 
(IFSC), no laboratório de TCC do Departamento Acadêmico de Eletrônica do 
Campus Florianópolis. A metodologia de pesquisa adotada foi de caráter quantitativo 
e os procedimentos bibliográficos e experimentais foram explorados via ensaios 
laboratoriais. A concepção modular do protótipo deu-se devido à facilidade na 
realização dos testes predefinidos para validação dos conceitos de medição e 
controle do consumo energético. Os procedimentos dos mesmos e verificação da 
interface Ethernet foram realizados em conjunto com o protótipo de medição, 
demonstrando inúmeras possibilidades de controle sobre as cargas e a obtenção de 
dados estatísticos em tempo real. 
 

 

Palavras-Chave: sistemas eletrônicos; medição da energia elétrica; controle da 
energia elétrica. 
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ABSTRACT  

 

 

The consumption of electric power grows simultaneously to the global economic and 
technological development. Brazil has distinguished itself worldwide by its growth and 
has shown economic strength, evidencing characteristics of a country with a dynamic 
economy. The Energy Research Company (Empresa de Pesquisa Energética – EPE) 
has estimated growth in demand for electricity by 6.8% in 2010; this scenario is 
strongly influenced by the growth rate of GDP and performance of the country before 
the global economic crisis, which occurred in October 2008. Faced with this demand 
of Energy, the regulatory agency provides in its resolutions that the electrical 
distribution companies fine consumers by values of energy demand. Soon, the focus 
of this work is the control and measurement of these values of consumption to avoid 
waste or contractual penalties due to the excess of the value of contracted demand. 
The studies and experiments were conducted under the Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), in the TCC laboratory of 
the Electronics Academic Department of Campus Florianopolis. The adopted 
research methodology was of quantitative character and bibliographic and 
experimental procedures were explored via laboratory testing. The modular design of 
the prototype took place due to the ease in achieving the predefined tests to validate 
the concepts for energy consumption measurement and control. The procedures for 
testing and verifying the Ethernet interface were implemented together with the 
measurement prototype, showing a number of possibilities for control over the loads 
and the acquirement of real-time data statistics.  
 

 

Key-Words: electronic systems; electrical energy measurement; electric power 

control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Durante as últimas décadas, o Brasil passou por intenso desenvolvimento 

econômico e tecnológico, resultando no aumento do consumo e demanda de 

energia elétrica. A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) estima o crescimento na 

procura de energia elétrica de 6,8% para 2010, BRASIL. EPE - Série Estudos de 

Energia, (2009); previsão embasada na taxa de crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) e no desempenho favorável do Brasil diante da crise econômica mundial 

de outubro de 2008.  

 Frente à preocupação social e ambiental originada pelo crescimento no 

consumo da energia elétrica, medidas de controle e monitoramento tornam-se alvos 

de pesquisa e experimentos através de projetos da iniciativa privada e instituições 

governamentais. Há, portanto, uma crescente busca por desenvolvimento de 

inovações tecnológicas que possam ampliar a qualidade energética. Os benefícios 

causados pelo consumo eficiente agregam sustentabilidade ao desenvolvimento, 

dinamizam a economia do país e culminam na redução de gastos para o consumidor 

final. 

 A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) permite às distribuidoras 

realizar cobranças utilizando estruturas tarifárias diferenciadas para demanda e 

consumo de energia elétrica. O emprego desses sistemas de cobrança ocasiona 

modificações econômicas significativas aos contratantes. Estes devem se enquadrar 

às normas e contratos firmados entre ambas as partes. 

 A busca por redução de custos faz com que a procura por controladores 

de demanda de energia aumente tanto por parte dos clientes quanto por parte dos 

técnicos que prestam serviços de eficiência energética. O gerenciamento e controle 

de cargas minimizam os custos com as especificações de contratos, além de 

melhorar o aproveitamento da energia. Porém são imprescindíveis alterações físicas 

e de rotina na empresa para a aplicação do controle de demanda. 

 Relatos de profissionais do ramo de eficiência energética serviram de 

ponto de partida para o entendimento dos problemas e necessidades que seus 

clientes apresentam. A principal questão apontada é o valor elevado dos 

equipamentos e/ou estrutura para a instalação do sistema de controle de demanda 

de energia elétrica. 
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 A carência de equipamentos que satisfaçam as exigências dos projetos 

técnicos é outra situação que requer atenção especial, pois um dimensionamento 

errado gera gastos desnecessários. Em vista disto, existe um mercado pouco 

explorado no setor de controle de cargas e gerenciamento da demanda de energia 

elétrica, para pequenos consumidores, justificando assim, a necessidade de atender 

a esses usuários que necessitam de um equipamento eficiente e de menor custo 

para a aplicação do controle do consumo de energia elétrica. É somada a isso, a 

preocupação sócio-ambiental, uma vez que o uso apropriado da energia elétrica 

reduz os impactos ambientais. 

 Sendo assim, surge o problema de pesquisa deste trabalho: desenvolver 

um equipamento de baixo custo que efetue medições de energia elétrica e realize o 

controle de potência consumida, executando medidas corretivas com o objetivo de 

reduzir a curva de carga. Para que isso seja possível, são pré-estabelecidas as 

diretivas básicas do projeto, tais como: 

 

• Criação dos protótipos das placas de medição e de comunicação. 

• Medição de tensão e corrente alternadas e potência consumida. 

• Controle da demanda de energia elétrica com intervenções nas 

cargas de menor prioridade. 

• Geração e disponibilização de dados estatísticos. 

 

 A metodologia de pesquisa aplicada foi quantitativa, executando 

procedimentos experimentais em laboratório, com o objetivo exploratório e 

embasado nos conceitos técnicos bibliográficos. Realizando o desenvolvimento e 

estudo no laboratório de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Departamento 

Acadêmico de Eletrônica, do Campus Florianópolis do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), durante o período de 

agosto de 2009 a junho de 2010, utilizando-se dos recursos disponíveis neste 

laboratório. 

 Portanto, o presente trabalho buscou no seu primeiro capítulo definir o 

problema de pesquisa, a justificativa e as motivações. Na sequência, são expostas a 

revisão de literatura e a metodologia empregada no desenvolvimento. O quarto 

capítulo tem como objetivo a apresentação dos resultados e as etapas do projeto. A 
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finalização do trabalho trata das considerações finais e sugestões para trabalhos 

futuros. 

 

 

1.1 Justificativa 

 

 

 Segundo as regulamentações da ANEEL, Resolução N.º 456, é permitido 

às distribuidoras de energia elétrica efetuar cobranças utilizando tarifas diferenciadas 

para a demanda de potência e consumo de energia, conforme os períodos do ano, 

os horários de utilização e a estrutura tarifária. O uso desses sistemas de cobrança 

ocasiona modificações econômicas significativas aos contratantes, pois para a 

aplicação do sistema e gerenciamento e controle da demanda de energia, faz-se 

necessário alterações físicas na planta elétrica, mudanças de rotinas nos 

procedimentos, e o estudo mais aprofundado do sistema elétrico e dos componentes 

empregados (cargas) na empresa. 

 A busca por soluções de controladores de demanda de energia é 

crescente, tanto por parte dos contratantes quanto por parte dos técnicos que 

prestam serviço terceirizado ao setor energético, tendo como metas o melhor 

aproveitamento da energia consumida e a redução de custos para a empresa.  

 Conversas informais com profissionais do ramo de eficiência energética 

serviram de ponto de partida para o entendimento dos problemas e necessidades 

que seus clientes apresentam. A principal questão relatada é o valor elevado dos 

equipamentos e/ou infraestrutura para a instalação do sistema de controle de 

demanda de energia elétrica. A carência de equipamentos que satisfaçam as 

exigências dos projetos técnicos é outra situação que requer atenção especial, pois 

um dimensionamento errado gera gastos desnecessários para o cliente. Logo, 

constata-se que há bastante procura no mercado, pouco explorado, no setor de 

controle de cargas e gerenciamento da demanda de energia elétrica. 

 Portanto, este trabalho justifica-se pela necessidade de atender a esses 

usuários que carecem de um equipamento eficiente e de menor custo, para a 

aplicação do controle da demanda de energia elétrica. Soma-se a isso a 

preocupação sócio-ambiental, pois o uso apropriado da energia elétrica reduz os 

impactos ambientais. 
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1.2 Definição do problema 

 

 

 Através da Resolução da ANEEL há utilização de tarifas diferenciadas 

para: a demanda de potencia, o consumo de energia e a estrutura tarifária aplicam-

se a grupos identificados por classes e subclasses de consumo. 

 Para efeito de aplicação das tarifas de energia elétrica, os consumidores 

são identificados por classes e subclasses de consumo, conforme a Tabela 1 e 

Tabela 2 retiradas dos Cadernos Temáticos ANEEL – Tarifas de fornecimento de 

energia elétrica. 

 

 

TABELA 1 - Grupo de consumidores Classe A 

Subgrupos Tensão de Fornecimento 

A1 ≥230 kV 

A2 88 kV a 138 kV 

A3 69 kV 

A3-a 30 kV a 44 kV 

A4 2,3 kV a 25 kV 

AS Subterrâneo 

FONTE: BRASIL, 2005 - adaptado. 
 

 

TABELA 2 - Grupo de consumidores Classe B 

Subgrupos Tensão de Fornecimento 

B1 – Residencial 127 V a 220 V 

B2 – Rural 127 V a 220 V 

FONTE: BRASIL, 2005 adaptado. 
 

 

 Os consumidores do Grupo B (baixa tensão) têm tarifa monômia, isto é, 

são cobrados apenas pela energia que consomem. Os consumidores do Grupo A 
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têm uma tarifa binômia, e são cobrados de acordo com 3 (três) componentes: 

demanda contratada, demanda excedida e energia consumida. Esses consumidores 

podem ser enquadrados em uma de três alternativas tarifárias: 

 

• Tarifação Convencional. 

• Tarifação horo-sazonal Verde. 

• Tarifação horo-sazonal Azul (compulsória para aqueles atendidos 

em tensão igual ou superior a 69 kV). 

 

 A nota técnica Série Estudos de Energia1, com data de 26 de outubro de 

2009, realizada pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), estima que em 2010 a 

consumo por energia elétrica subirá 6,8%, totalizando 407,9 terawatts-hora (TWh); 

essa projeção de consumo de energia tem como base o crescimento do PIB 

brasileiro junto às medidas que o governo desenvolveu para o fortalecimento da 

economia do país. A Nota Técnica DEA 15/092 relata que tais medidas econômicas 

objetivamente criaram condições excepcionais para que o Brasil enfrentasse a crise 

econômica mundial, ocorrida em outubro de 2008, em posição muito privilegiada 

relativamente às demais economias do mundo. 

 Com o uso de um gerenciador de energia, é possível monitorar o 

consumo e a demanda de maneira contínua, além de fornecer dados que permitam 

a análise do comportamento da mesma e a tomada de medidas corretivas. Dessa 

forma, as cargas podem ser controladas automaticamente, impedindo a ocorrência 

de multas, o que torna possível conseguir reduções no gasto com a energia elétrica. 

 No setor industrial e nas pequenas empresas, o preço de venda dos 

produtos e serviços é competitivo. Nesse contexto, a redução nos gastos de energia 

pode representar a permanência de uma empresa ou produto no mercado. 

 Entretanto, a aplicação do controlador de demanda necessita de 

investimento inicial, um valor que muitas empresas de pequeno porte não possuem 

de imediato, pois apenas o equipamento de medição e controle de carga custa entre 

                                                 
1 Disponível em: http://www.epe.gov.br/mercado/Documents/Série Estudos de 
Energia/20091026_1.pdf.. 
2 Disponível em: 
http://www.epe.gov.br/mercado/Documents/S%C3%A9rie%20Estudos%20de%20Energia/20091222_
2.pdf.  
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R$ 2.200,00 a R$ 7.500,003. E, somado a isso, são necessárias instalações, 

alterações na rede elétrica, análise do consumo estimado, balanceamento de cargas 

através de setores, softwares, treinamentos, compra do equipamento; além de 

outras mudanças indiretas essenciais para que o sistema de controle de demanda 

seja eficiente. 

 Sem o uso de um gerenciador de energia, o custo de produção tende a 

elevar-se devido às multas, tributos e valores de demanda contratada de forma 

errada. Com a elevação do custo de produção, o valor do produto final, seja ele uma 

mercadoria ou prestação de serviço, tende a subir, tornando-se até mesmo inviável 

e/ou impraticável. Em consequência, para sua manutenção nesse mercado 

competitivo, algumas pequenas empresas talvez até tenham que realizar dispensas 

na folha de pagamento com a finalidade de viabilizar a aquisição e uso de 

controladores de demanda de energia. 

 Mediante o contexto apresentado, surge o problema de pesquisa deste 

trabalho: como e quais metodologias deverão ser utilizadas para desenvolver um 

equipamento de baixo custo que execute medições de energia elétrica e realize o 

controle de potência consumida com o valor de demanda contratada, determine 

medidas corretivas tendo como objetivo a redução da curva de carga e do consumo 

de energia elétrica, evitando multas desnecessárias que ocasionariam prejuízo para 

o contratante? 

 

 

1.3 Objetivo Geral 

 

 

 Este trabalho visa o desenvolvimento de um protótipo eletrônico que 

realize cálculos de potência e de energia elétrica consumida; e execute medidas de 

intervenção (desligamento de cargas) em setores de menor prioridade, a fim de que 

o consumo medido não ultrapasse o valor de demanda contratada. Além disso, 

objetiva a criação de módulos que possibilitem a interação com o usuário através de 

Interface Homem Máquina (IHM) ou ambiente web. 

 

                                                 
3 Pesquisa realizada no período entre 25/04/2010 e 05/05/2010 na empresa Sultech – RS.  
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1.4 Objetivos Específicos 

 

 

• Criação dos protótipos das placas de medição e de comunicação.  

• Medição de tensão e corrente alternada e potência real consumida.  

• Controle da demanda de energia elétrica com intervenções nas 

cargas de menor prioridade. 

• Geração e disponibilização de dados estatísticos. 

 

 



 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 Para o desenvolvimento deste trabalho é imprescindível a apresentação 

dos temas mais relevantes com uma base teórica, fundamentos e descrição das 

características dos componentes. Portanto, fez-se necessária a revisão da literatura 

abaixo citada. Este trabalho acadêmico tem como base de estudos a energia elétrica 

e os sistemas embarcados, dando ênfase ao controle e medição das grandezas 

elétricas, de forma eletrônica. 

 

 

2.1 Energia 

 

 

 Para Campedelli (2007), o conceito da palavra energia se refere ao 

potencial natural para executar um determinado labor. A energia também pode 

designar as reações de uma determinada condição de atividade física, por exemplo: 

calor, eletricidade, trabalho mecânico (movimento) e luz. A etimologia da palavra tem 

origem no idioma grego, onde ergos (εργος) significa trabalho. 

 Segundo Tooley (2007), energia é a capacidade de realizar trabalho, 

enquanto que potência é a taxa na qual o trabalho é realizado. 

 

 

2.2 Eletricidade 

 

 

 A eletricidade está presente ao nosso redor e até em nossos corpos. Na 

natureza ela pode ser observada no relâmpago, no qual uma grande descarga 

elétrica é produzida quando regiões atmosféricas carregadas se equilibram através 

da troca de partículas elétricas. 

 De acordo com o estudo de Vanin (1999), na Grécia antiga, por volta de 

600 a.C., Tales de Mileto fez algumas experiências com o âmbar (resina sólida 

fossilizada proveniente das árvores). Ele descobriu que, quando atritada com a pele 

de animal, a barra de âmbar adquiria a propriedade de atrair pequenos pedaços de 
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palha. A palavra eletricidade se origina do vocábulo elektron, nome grego do âmbar. 

A Eletricidade pode ser entendida como sendo o fenômeno resultante da interação 

das partículas que formam a matéria, em especial os elétrons. 

 Apesar das descobertas feitas pelos gregos, a eletricidade só teve seus 

conhecimentos sistematizados a partir da segunda metade do século XVIII, 

conforme relação contida na Tabela 3. 

 

TABELA 3 - Principais eventos dos séculos XVIII e XIX. 

1733 
Du Fay publica a existência de dois tipos de eletricidade, o que mais 
tarde seria identificado como "positivo" e "negativo". Ele também 
identifica a diferença entre isolantes e condutores. 

1750 
Benjamin Franklin propõe o experimento de levantar uma pipa sob 
uma tempestade, provocando uma descarga atmosférica. 

1752 Benjamin Franklin inventa o pára-raios. 

1800 
Alessandro Volta desenvolve a pilha voltaica, precursora das 
baterias modernas. 

1820 

Hans Christian Oersted observa que uma corrente elétrica causa 
uma perturbação em uma bússola próxima, demonstrando a 
interação entre eletricidade e magnetismo; 
O francês André Marie Ampère demonstra as relações entre 
correntes paralelas. 

1827 
Georg Simon Ohm publicada a lei de Ohm relacionado às 
grandezas fundamentais da eletricidade: tensão, corrente e 
resistência. 

1831 
Michael Faraday faz descobertas que levam ao desenvolvimento do 
dínamo, do motor elétrico e do transformador. 

1873 
Zénobe Gramme demonstrou que a eletricidade podia ser 
transmitida de um ponto a outro através de cabos condutores 
aéreos. 

1879 Thomas Edison inventa a lâmpada incandescente. 
1880 Thomas Edison patenteia o sistema de distribuição elétrica 

1881 
Thomas Edison constrói na cidade de Nova York a primeira central 
de energia elétrica com sistema de distribuição. 

1881 Brasil - A primeira iluminação externa pública do país é inaugurada 
na atual Praça da República, em São Paulo. 

1883 

Brasil - Entrou em operação a primeira usina hidrelétrica do país, 
instalada na cidade de Diamantina, Minas Gerais. D. Pedro II 
inaugura, na cidade de Campos, o primeiro serviço público 
municipal de iluminação elétrica do Brasil e da América do Sul. 

1888 
Heinrich Hertz comprova a existência das ondas eletromagnéticas, 
confirmando a teoria de Maxwell. 

1890 

Ocorre uma disputa entre Nikola Tesla e Edison na implementação 
dos sistemas de distribuição elétrica, a chamada Guerra das 
Correntes. Finalmente vence Tesla, com a corrente alternada, 
essencialmente pelas características dos transformadores em 
elevar a tensão, diminuindo as perdas na transmissão de energia. 
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1892 
Tesla publica a base do sistema de corrente alternada. George 
Westinghouse patrocina os projetos de Tesla. 

1893 
Charles Proteus Steinmetz desenvolve uma formulação matemática 
para o estudo de circuitos em corrente alternada. 

1892 Tesla realiza a primeira transmissão de rádio. 
Fonte: OKA, 2000 - adaptado. 
 

 

 Tais eventos supracitados foram marcantes para o desenvolvimento 

tecnológico do século XX, dando origem à eletrônica. Numa definição mais 

abrangente, a Eletrônica é o campo da ciência e da engenharia que trata dos 

dispositivos eletrônicos e de sua utilização. É a parte da física que estuda e utiliza as 

variações de grandezas elétricas para captar, transmitir e processar informações 

(BERTULANI, 2000). 

 

 

2.3 Fundamentos do Eletromagnetismo 

 

 
 Desde 1820, quando Hans Oersted (1777-1851), durante a realização de 

seus experimentos, percebeu que uma agulha magnética sofria alterações quando 

sujeita a correntes elétricas, sabe-se que Eletricidade e Magnetismo não são áreas 

de estudos totalmente isoladas. Segundo historiadores, não se sabe ao certo se a 

descoberta foi prevista por Oersted ou se aconteceu por acaso (FÍSICA, 2006). 

Conforme é ilustrado na Figura 1.  

 

 

 

FIGURA 1 - Experiência de Oersted. 
Fonte: MUSSOI, 2007, p. 21 – adaptado. 
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 Através deste experimento foi possível averiguar a interação da 

eletricidade e do magnetismo, na qual um condutor sendo percorrido por uma 

corrente elétrica gerava perturbações no campo magnético da agulha da bússola. 

Tal evento gerou uma serie de estudos, teoremas e aplicações. Os três principais 

fenômenos eletromagnéticos, segundo Tooley (2007), são: 

 

I. Condutor percorrido por corrente elétrica gera um campo magnético ao seu redor; 

II. Campo magnético provoca a ação de uma força magnética sobre um condutor 

percorrido por corrente elétrica; 

III. Fluxo Magnético variante sobre um condutor induz (gera) corrente elétrica. 

 

 Para Mussoi (2007), as três leis do eletromagnetismo podem ser 

ilustradas através da Figura 2, onde em: I – demonstram-se as linhas de campos 

geradas pela ação da corrente elétrica ao percorrer um condutor; II – a força F criada 

a partir da interação entre as linhas de campo geradas através da corrente no 

condutor e com as linhas do campo magnéticos; III – a geração de tensão nos 

terminais de uma bobina sendo submetida a um campo variante. 

 

 

 

FIGURA 2 - Os fenômenos eletromagnéticos. 

Fonte: MUSSOI, 2007 – adaptado. 

 

 

2.3.1 Instrumentos de Medição 

 

 

 Torreira (1978) destaca que a medida elétrica é uma das técnicas 

modernas de grande valor. Com ela podem ser resolvidos problemas na pesquisa 
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em geral e, principalmente, aqueles referentes ao controle, avaliação e processos 

industriais. 

 Torreira (1978, p.73) também afirma que: “[...] surgem três problemas 

cujas soluções traduzem a finalidade da medição elétrica”. Sendo elas: 

 

• O que medir? 

• Como medir? 

• Como analisar a medição? 

 

 Considerando o problema “o que medir” da energia elétrica, podem-se 

mensurar as seguintes grandezas: 

 

• Corrente, medida em ampères (A). 

• Tensão, medida em volts(V). 

• Frequência, medida em hertz (Hz). 

• Potência, medida em watts (W). 

 

 Com “o que medir” a energia elétrica Torreira (1978, p. 75) diz que: “Os 

instrumentos dividem-se, de acordo com a finalidade e quanto ao sistema de 

medição com o qual funcionam.” Empregam-se normalmente os seguintes 

mecanismos pra realizar a medição: 

 

• Sistema bobina móvel. 

• Sistema ferro móvel. 

• Sistema de lâminas vibráteis. 

• Sistema eletrodinâmico. 

• Sistema de ímã móvel. 

• Sistema fio aquecido. 

• Sistema eletrostático. 

• Sistema eletrônico digital. 

 

 Com base em Torreira (1978) é possível dizer que, para a etapa de 

avaliar a medição, é preciso compreender o problema e os dados fornecidos através 
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dos instrumentos, para que assim possa haver conclusões acerca das informações 

geradas; pode-se dizer que a escala é uma forma de avaliar a medição. 

 Referenciando as formas de medir, o mesmo autor supracitado trata 

alguns instrumentos e seus funcionamentos, porém não compete ao escopo deste 

projeto a mesma descrição, logo, são expostos de forma simples, os principais 

equipamentos de medição, tais como: 

 

a) Galvanômetro 

 

 O galvanômetro é um aparelho que mede a corrente elétrica através de 

seu efeito magnético, sendo a base dos aparelhos analógicos de medida de corrente 

e de tensão. O galvanômetro indica o valor da corrente IG que o atravessa pela 

deflexão de uma agulha sobre uma escala (TORREIRA, 1978). O galvanômetro é 

essencialmente um medidor de corrente e pode ser usado diretamente para medir 

correntes que não ultrapassem a corrente máxima, na ordem de miliampères. Na 

Figura 3 é demonstrada a estrutura do galvanômetro. 

 

 

 

FIGURA 3 - Galvanômetro 

Fonte: Eletrônica 24 horas, 2010. 

 

 

 A experiência de Oersted foi fundamental na história do eletromagnetismo 

é considerada como a precursora dos aparelhos de medida da corrente elétrica. No 

experimento é colocada uma agulha imantada próxima a um condutor pelo qual 
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circula uma corrente cuja intensidade deseja-se medir. O desvio da agulha constitui 

uma medida da intensidade da corrente que circula pelo fio condutor. 

 

 

b) Amperímetro 

 

 

 O amperímetro é um instrumento que mede a intensidade de corrente que 

circula por um circuito elétrico. O amperímetro é um simples galvanômetro com uma 

resistência em paralelo, denominado resistor shunt (TORREIRA; 1978). Dispondo de 

uma gama de resistências shunt, pode-se dispor de um equipamento com várias 

escalas de medição, na Figura 4, é mostrado o amperímetro analógico para corrente 

contínua. 

 

 

 

FIGURA 4 - Amperímetro para a medição da corrente contínua. 

Fonte: Curto-Circuito, 2010. 

 

 

 Os amperímetros atuais utilizam conversores digitais realizando a medida 

da queda de tensão em um devido resistor no qual circula a corrente que se deseja 

medir. A leitura do conversor é feita por uma unidade lógica que realiza os cálculos e 

representa os valores adquiridos em mostradores, conforme mostrado na Figura 5. 
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FIGURA 5 - Amperímetro digital. 

Fonte: Site do fabricante, 2010. 

 

 

 Para medir a corrente que circula por um circuito, o amperímetro deve 

estar ligado em série com a fonte de alimentação e com a carga. Desta forma, toda a 

corrente que circula entre esses dois pontos passará pelo amperímetro, 

caracterizando uma medição direta, na qual a corrente deve passar pelo 

equipamento para ser mensurada, conforme a Figura 6. 

 

 

 

FIGURA 6 - Multímetro realizando medição em série de corrente. 
Fonte: SILVA, 2004. 

 

 

 Na Figura 7 é ilustrada a medição de um alicate amperímetro, onde são 

medidas as linhas de campo magnético geradas pela corrente elétrica que circula 

através dos condutores, isto é, utiliza-se das leis do eletromagnetismo pra mensurar 

grandezas elétricas. Neste caso, o equipamento de medição fica isolado da rede 

elétrica ou do sistema que será medido, reduzindo assim a possibilidade de dano ao 

sistema de medição por exceder a capacidade de medição. 
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FIGURA 7 - Multímetro realizando medição de corrente por campo magnético. 

Fonte: SILVA, 2004. 

 

 

c) Voltímetro 

 

 É um aparelho que realiza medições de tensão elétrica em um circuito e 

exibe essas medições, geralmente, por meio de um ponteiro móvel ou um mostrador 

digital, ilustrado na Figura 8. A unidade apresentada é o volt. O projeto dos 

voltímetros é tal que, devido a sua alta resistência interna, introduza o mínimo de 

alterações no circuito que está sendo monitorado. Assim como um amperímetro 

indica a corrente que passa por ele, um voltímetro indica a tensão entre seus 

terminais. Voltímetros podem medir tensões contínuas ou alternadas, dependendo 

das qualidades do aparelho (TORREIRA, 1978). 

 

 

 

FIGURA 8 - Efetuando medição com um multímetro. 
Fonte: Eletrônica 24 hora, 2010. 
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2.3.2 Grandezas elétricas 

 

 

 No começo do século XIX, Georg Simon Ohm (1787-1854) mostrou 

experimentalmente que a corrente elétrica em um condutor é diretamente 

proporcional à diferença de potencial (V) aplicada. Esta constante de 

proporcionalidade é a resistência (R) do material. Em Gussow (1997) demonstra-se 

a Equação 1: 

 

 

R

V
I =

  Equação (1). 

 

 

No que pode-se dizer que: 

 

I – É o Fluxo de elétrons que passará pelo condutor, denominada de corrente. Tendo 

com unidade de medida o ampère, representada pela letra A. 

V – É a diferença de potencial entre dois pontos do sistema, denotada como tensão 

elétrica. Sua unidade de medida se dá em volts, representada pela letra V. 

R - É uma medida da oposição ao movimento dos elétrons, dado como a resistência 

elétrica oferecida pelo condutor. Representada pela letra grega Omega (Ω), tendo 

como medida a unidade ohm. Normalmente as resistências elétricas lineares (que 

não sofrem variação) são nomeadas como resistências ôhmicas.  

 Através de Tooley (2007), pode-se concluir que a energia elétrica pode 

ser facilmente transformada em outras formas de energias. Por exemplo: os motores 

elétricos que convertem energia elétrica em mecânica ou os chuveiros, 

aquecedores, secadores de cabelo são exemplos de conversão de energia elétrica 

em energia térmica. Este fato deve-se, em geral, às colisões entre elétrons e átomos 

com o movimento eletrônico no interior de um condutor. Cada vez que um elétron 

em condução efetua uma colisão (a nível atômico), ele perde energia. Esta energia 

expelida produz energia térmica e um movimento atômico desordenado. Conforme 
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Lavoisier4, na natureza nada se cria e nada se perde tudo se transforma. Segundo 

Wirth (2007), quando se executa um movimento ou se produz energia térmica, 

energia luminosa, radiação, etc., há consumo de energia. A quantidade de energia 

consumida por segundo é denominada de potência. 

 A potência elétrica pode ser escrita como a relação entre duas grandezas 

elétricas: a tensão e a corrente, como demonstrada na Equação 2: 

 

 

IVP ⋅=   Equação (2). 
 

 

 Potência é a quantidade de força que uma determinada energia 

desenvolveu e/ou desprendeu para que fosse executado um determinado trabalho 

no tempo. Sendo medida em watt e é representada pela letra W. 

 A distribuidora de energia elétrica cobra do consumidor o valor 

consumido; este é diretamente proporcional ao tempo em que um equipamento 

permaneceu ligado. Análogo ao consumo de água: quanto mais tempo a torneira 

permanece aberta, maior é a quantia em litros que é registrada. Portanto, a cada 

segundo, a potência elétrica de um equipamento conectado à rede elétrica aumenta 

o consumo de energia, que, por sua vez, terá seu valor acumulado ao longo do 

tempo, definindo, assim, a Equação 3, como a função básica de medição de energia 

consumida: 

 

 

tPE ∆= .   Equação (3). 
 

 

 

 Cada unidade consumidora possui um número N de cargas, a potência 

total será o somatório das potências individuais, conforme é demonstrado na 

Equação 4: 

 

 
                                                 
4 Lavoisier, Antoine Laurent (1743-1794) 
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∑ =
= n

nt EnE
1  Equação (4). 

 

 

 O watt-hora (Wh) é a unidade utilizada para medição de energia elétrica. 

Um Wh é a quantidade de energia utilizada para alimentar uma carga com potência 

de 1 watt (W) pelo período de uma hora, portanto 1 Wh é equivalente a 3.600 joules. 

 Segundo Cutler (1978), a tensão alternada denomina-se normalmente de 

tensão de corrente alternada (CA), difere da tensão contínua porque troca de 

polaridade constantemente, provocando nos circuitos um fluxo de corrente ora em 

um sentido, ora em outro. Uma fonte de tensão comuta a polaridade constantemente 

com o tempo. A condição fundamental para que uma determinada tensão elétrica 

seja considerada como tensão alternada é que a sua polaridade não seja constante. 

Além de apresentar as grandezas elétricas supracitadas, os diversos tipos de tensão 

em CA podem ser distinguidos através de quatro características: 

 

• Forma de onda. 

• Ciclo. 

• Período.  

• Frequência. 

 

a) Ciclo: É uma variação completa da forma de onda. O ciclo é, em resumo, a menor 

parte da forma de onda que se repete sucessivamente. 

b) Período (T): Define o tempo necessário para que se realize um ciclo completo. 

c) Frequência (f): É número de ciclos de uma forma de onda que ocorre em 1 

segundo. 

 Na Figura 9, são observadas algumas formas de onda de tensões 

alternadas e suas características: 
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FIGURA 9 - Formas de onda de tensões alternadas. 

Fonte: Feira de Ciência, 2010. 

 

 

2.4 Sistema Elétrico 

 

 

 De acordo com Ferreira (2005, p.1) “a eletricidade entrou no Brasil no final 

do século XIX através da concessão de privilégio para a exploração da iluminação 

pública, [...] Em 1930, a potência instalada no Brasil atingia cerca de 350 megawatt 

(MW).” 

 Posteriormente, em 1939, no Governo Vargas, cria-se o Conselho 

Nacional de Águas e Energia, órgão de regulamentação e fiscalização, que mais 

tarde seria substituído pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 

(DNAEE) subordinado ao Ministério de Minas e Energia. O Setor energético sofreu 

forte ascensão impulsionada pela economia e medidas governamentais da época 

(FARIA, 2003). 

 Durante as últimas três décadas, o setor passou pelo processo de 

verticalização e privatizações, por consequência, os sistemas elétricos foram 

divididos em segmentos como: geração, transmissão, distribuição, comercialização e 

utilização (CAMPANTE; FERNANDES, 1998). 

 Leão (2009) esclarece que a oferta da energia elétrica é realizada através 

da prestação de serviço público concedido para exploração à entidade privada ou 

governamental. As empresas que prestam serviço público de energia elétrica o 

fazem por meio da concessão ou permissão concedidos pelo poder público. 



 

 

35 

 Para gerenciar este novo modelo do setor elétrico, o Governo Federal 

criou uma estrutura organizacional, incluída nela, a ANEEL. BRASIL (2008), 

descreve qual o papel desta agência no setor energético: 

 
Como funciona o setor elétrico brasileiro e como a ANEEL atua? 
 
 Nos últimos anos, o setor elétrico brasileiro sofreu diversas 
transformações. Migrou do monopólio estatal para um modelo de mercado, 
com a entrada de novos agentes no controle das empresas de distribuição 
de energia e novos investidores, papel anteriormente exercido pelo Estado. 
A complexidade do novo modelo, com a introdução de diferentes agentes 
também nas áreas de geração, transmissão e comercialização de energia, 
exigiu do Estado a adequação de sua estrutura. Por esse motivo, foi criado, 
em 1997, um órgão regulador do setor – a Agência Nacional de Energia 
Elétrica - autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia (MME). 
 A ANEEL tem como funções básicas normatizar as políticas e 
as diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal para o setor elétrico, 
fiscalizar a prestação do serviço à sociedade e dirimir eventuais conflitos 
que possam surgir entre os diversos atores do setor. Cabe ainda à ANEEL a 
função de conceder o direito de exploração dos serviços, atividade delegada 
pelo Ministério de Minas e Energia (MME). 
 Em 2004, o Governo Federal decidiu implantar o “Novo Modelo 
do Setor Elétrico”, por meio das Leis nº 10.847 e 10.848, mantendo a 
formulação de políticas para o setor elétrico como atribuição do Poder 
Executivo, via MME, com assessoramento do Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) e do Congresso Nacional.  
 O novo modelo preservou a ANEEL e o Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), responsável por coordenar e supervisionar a 
operação centralizada do sistema interligado brasileiro. Criou, ainda, novos 
atores, como a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao MME, 
cuja função é realizar estudos necessários ao planejamento da expansão do 
sistema elétrico; e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE), para a negociação da energia no mercado livre. Finalmente, para 
acompanhar as condições de atendimento ao mercado consumidor e sugerir 
ações para evitar a falta de energia, instituiu-se o Comitê de Monitoramento 
do Setor Elétrico (CMSE), também vinculado ao MME. (BRASIL, 2008) 

 

 Leão (2009) enfatiza que a Eletrobrás controla grande parte dos sistemas 

de geração e transmissão de energia elétrica do Brasil por intermédio de seis 

subsidiárias – Chesf, Furnas, Eletrosul, Eletronorte, CGTEE e Eletronuclear – além 

de dar suporte e coordenar inúmeros programas nacionais do setor energético. 

 O sistema atual de energia elétrica é baseado em grandes usinas de 

geração que transmitem energia através de sistemas de transmissão de alta tensão, 

que é então dispensada à distribuição de média e baixa tensão, conforme Figura 10. 

Normalmente os sistemas de distribuição são gerenciados por monopólios 

empresariais, enquanto que o setor de geração e de transmissão apresenta uma 

economia mista (Concessionária Santo Antonio Energia, 2009). 
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FIGURA 10 - Sistema elétrico. 

Fonte: BRASIL, 2008. 

 

 

 Aldabó (2001, p. 54) declara que “um sistema elétrico compreende três 

subsistemas: geração, transmissão e distribuição”. 

 

 

2.4.1 Sistema de Geração 

 

 

 Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico: 
 
 A energia elétrica pode ser gerada através de fontes 
renováveis de energia (a força das águas e dos ventos, o sol e a biomassa), 
ou não renováveis (combustíveis fósseis e nucleares). No Brasil, devido ao 
grande número de rios, a eletricidade é produzida (mais de 90%) por 
geração hidrelétrica, mas é gerada também em termelétricas que utilizam a 
fissão nuclear, carvão mineral e óleo combustível.  
 Todas as formas de geração de energia elétrica provocam 
interferências no meio ambiente, sendo umas mais que outras. As usinas 
hidrelétricas provocam vários impactos ambientais, como a inundação de 
áreas (destruindo a flora e a fauna), interferência no curso natural dos rios e 
nos seus ciclos (devido ao represamento e controle das águas) e 
deslocamento de populações. As linhas de transmissão também produzem 
impactos ambientais, embora de dimensão bastante inferior aos das usinas 
de geração. 
 Até mesmo as energias solar e eólica causam impacto 
ambiental: a primeira exige um processo de mineração poluidor para 
extração do minério utilizado na fabricação da célula fotovoltaica. A segunda 
causa ruídos elevados nas proximidades dos geradores eólicos e ambas, 
além de deslocar a fauna e flora locais, ocupam espaços que poderiam dar 
lugar a outras atividades. (BRASIL, 2009) 
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2.4.2 Sistema de Transmissão 

 

 

 O Operador Nacional do Sistema Elétrico (2009) define que o Sistema de 

Transmissão é um sistema de transporte envolvendo condutores e equipamentos e 

diferentes distâncias, formas e níveis de tensão. Devido às diferentes localizações 

geográficas das usinas geradoras e dos centros de carga, esse sistema faz a 

interligação entre as usinas e os consumidores para que a energia elétrica produzida 

possa ser utilizada. A energia elétrica é transportada das usinas através das linhas 

de transmissão existentes em todo o território nacional, chegando aos consumidores 

por redes de distribuição, que são o conjunto de postes, cabos e transformadores 

que levam a eletricidade até as residências, indústrias, hospitais, escolas, etc. A 

rede de subtransmissão recebe energia da rede de transmissão com objetivo de 

transportar energia elétrica a pequenas cidades ou importantes consumidores 

industriais. 

 

 

2.4.3 Sistema de Distribuição 

 

 

 Dalbo, Garrido e Ribeiro (2009) explicam que o sistema de distribuição é 

realizado por empresas responsáveis pelo recebimento do suprimento de energia 

elétrica das usinas geradoras e distribuição aos consumidores, gerando o elo entre o 

setor elétrico e a sociedade. Após sair das usinas, a energia elétrica é transmitida 

para as distribuidoras através de linhas de transmissão em tensões entre 69 kV 

(quiilovolts) e 750 kV. Por fim, após chegar às subestações das distribuidoras, a 

energia é rebaixada por meio de um sistema composto por transformadores, postes 

e fios para tensões de usos finais, 127 V ou 220 V. Instalações que precisam de 

maior carga, tais como indústrias e comércio, recebem a energia em tensões mais 

elevadas (2,3 kV a 88 kV) em redes chamadas de subtransmissão. 
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2.5 Faturamento e tributos da energia elétrica 

 

 

 Na Cartilha - Por dentro da conta de luz: informação de utilidade pública 

consta que: 

 

 Entre as décadas de 70 e 90, havia uma única tarifa de energia 
elétrica em todo o Brasil, portanto, os consumidores de todos os estados 
pagavam o mesmo valor pela energia consumida. Esse tributo garantia a 
remuneração das concessionárias, independentemente de sua eficiência, e 
as empresas não lucrativas eram mantidas por aquelas que davam lucro e 
pelo Governo Federal. 
 A modalidade de tarifa única não incentivava as empresas à 
eficiência, pois todo o custo era pago pelo consumidor. Por diversas razões 
– entre elas a contenção das tarifas para controle da inflação – a 
remuneração mínima prevista para as concessionárias não era atingida, 
gerando um círculo vicioso, com inadimplência entre distribuidoras e 
geradoras, além da falta de capacidade econômico-financeira para a 
realização de novos investimentos. Nesse contexto, surgiu a Lei nº 
8.631/19935, pela qual a tarifa passou a ser fixada por concessionária, 
conforme características específicas de cada área de concessão. E, em 
1995, foi aprovada a Lei nº 8.9876 que garantiu o equilíbrio econômico 
financeiro às concessões de distribuição de energia elétrica. Desde então, 
estabeleceu-se uma tarifa por área de concessão (território geográfico onde 
cada empresa é contratualmente obrigada a fornecer energia elétrica). Se 
essa área coincide com a de um estado, a tarifa é única naquela unidade 
federativa. Caso contrário, tarifas diferentes coexistem dentro do mesmo 
estado. (BRASIL, 2008) 

 

 Dessa maneira, as tarifas de energia refletem peculiaridades de cada 

região, como número de consumidores, quilômetros de rede e tamanho do mercado 

(quantidade de energia atendida por uma determinada infraestrutura), custo da 

energia comprada, tributos estaduais entre outros.  

 A empresa Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (CELESC) atua no 

mercado de energia elétrica desde 1955. Passou a controlar, desde outubro de 

2006, duas subsidiárias integrais, concessionárias dos serviços de distribuição e 

geração de energia: a CELESC-Distribuição e a CELESC-Geração, além de 

participações societárias em atividades afins do seu negócio. Em setembro de 2007, 

passou a ser detentora do controle acionário da SCGás (CELESC, 2010 a). 

 A CELESC-Distribuição é responsável pela prestação dos serviços de 

energia elétrica para um estado que possui mercado dinâmico, de economia 

bastante diversificada e intensa na atividade industrial, comercial e de serviços 
                                                 
5 Disponível em: http://www.aneel.gov.br/cedoc/bdec1993774.pdf. 
6 Disponível em: http://www.aneel.gov.br/cedoc/lei19958987.pdf. 
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públicos. O estado de Santa Catarina é seu principal foco de atuação, contudo 

atende alguns municípios e zonas rurais na divisa com o Paraná. 

 Logo, a distribuidora tem dois papéis importantes: a distribuição e a 

cobrança ao consumidor final. A distribuição é realizada através das componentes 

físicas da empresa (linhas de distribuição, transformadores, postes, subestações, 

etc.) e a cobrança é realizada através da conta de energia elétrica (ANEEL, 2000). 

 Segundo a Cartilha - Perguntas e respostas sobre tarifas das 

distribuidoras de energia elétrica: 

 

 A tarifa de energia elétrica é a composição de valores 
calculados que representam cada parcela dos investimentos e operações 
técnicas realizados pelos agentes da cadeia de produção e da estrutura 
necessária para que a energia possa ser utilizada pelo consumidor.  
 A tarifa representa, portanto, a soma de todos os componentes 
do processo industrial de geração, transporte (transmissão e distribuição) e 
comercialização de energia elétrica. São acrescidos ainda os encargos 
direcionados ao custeio da aplicação de políticas públicas. Os impostos e 
encargos estão relacionados na conta de luz. (BRASIL, 2007) 

 

 Para melhor compreensão da estrutura tarifária, são apresentados a 

seguir os dados extraídos do site da empresa Copel7 (Distribuidora Paranaense), 

que é a mesma estrutura que a CELESC utiliza. 

 

• Tarifa Monômia: tarifa de fornecimento de energia elétrica 

constituída por preços aplicáveis unicamente ao consumo de energia 

elétrica ativa (baixa tensão). 

• Tarifa Binômia: conjunto de tarifas de fornecimento constituído por 

preços aplicáveis ao consumo de energia elétrica ativa e à demanda 

faturável (alta tensão). 

 

 A estrutura tarifária binômia está dividida em convencional e 

horossazonal, no que diz respeito aos componentes de energia e demanda, bem 

como a relatividade de preços nos diversos horários. 

 

 

 

                                                 
7 Disponível em: http://www.copel.com. 
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a) Tarifa Convencional 

 

 Estrutura caracterizada pela aplicação de tarifas de consumo de energia 

elétrica e/ou demanda de potência, independentemente das horas de utilização do 

dia e dos períodos do ano. É aplicada aos consumidores atendidos em tensão 

inferior a 69 kV com demanda contratada inferior a 300 kW e que não tenham 

optado pela tarifa horossazonal. 

 

b) Tarifa Horossazonal 

 

 As tarifas horossazonais, por sua vez, estão divididas em AZUL e 

VERDE. Tais tarifas têm preços diferenciados em relação às horas do dia (ponta e 

fora de ponta) e aos períodos do ano (úmido e seco). 

 

• Tarifa horossazonal Azul (Tarifa Azul): Destinada a consumidores 

que têm alto fator de carga no horário de ponta, com capacidade de 

modulação de carga neste horário. A tarifa AZUL é composta por 

tarifas diferenciadas, de acordo com as horas de utilização do dia e 

os períodos do ano. Composta por: 

 

• Demanda na ponta (seco ou úmido). 

• Demanda fora da ponta (seco ou úmido). 

• Consumo na ponta úmido. 

• Consumo fora da ponta úmido. 

• Consumo na ponta seco. 

• Consumo fora da ponta seco. 

 

 A tarifa AZUL está disponível a todos os consumidores ligados em alta-

tensão, sendo obrigatória a aplicação a todos os consumidores dos níveis A-1, A-2 e 

A-3, e opcionais aos demais níveis. 

 

• Tarifa horo-sazonal Verde (Tarifa Verde): Destinada aos 

consumidores com baixo fator de carga no horário de ponta, com 
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capacidade limitada de modulação neste mesmo horário. A tarifa 

VERDE é composta por tarifas diferenciadas de consumo de energia 

elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia e os períodos 

do ano e por uma única tarifa de demanda de potência em qualquer 

horário de utilização. É composta por: 

 

• Demanda na ponta e fora (seco ou úmido). 

• Consumo na ponta úmido. 

• Consumo fora da ponta úmido. 

• Consumo na ponta seco. 

• Consumo fora da ponta seco. 

 

 Na Tabela 4 consta a tarifa executada pela CELESC para os devidos 

grupos de consumidores. Os valores estão em Reais (R$). Nela é possível verificar 

que os consumidores do subgrupo B1 e B3, salvo algumas exceções, possuem um 

valor de tarifa mais elevado que os demais. Esta diferenciação é devido ao fato que 

estes consumidores são classificados como tarifa monômia.  

 

 Nas Tabelas 4, 5, 6 e 7 são apresentados os valores cobrados pelo 

consumo de energia. Estes dados estão disponíveis para consulta pública através 

do site da distribuidora (CELESC, 2010 b). 

 

TABELA 4 - Tarifa Convencional (sem tributos). 

Subgrupo  Classificação Demanda 
(R$/kW) 

Energia 
R$/kWh) 

A3a Todas as Classes - 30 a 44 kV R$ 16,50 R$ 0,17286 
A4 Todas as Classes - 2,3 a 25 kV R$ 24,85 R$ 0,17347 

Residencial Normal  R$ 0,29772 
Residencial Baixa Renda até 30 kWh  R$ 0,10063 
Residencial Baixa Renda de 30 até 80 kWh  R$ 0,17590 
Residencial Baixa Renda de 80 até 100 kWh  R$ 0,17859 
Residencial Baixa Renda de 100 até 160 kWh  R$ 0,26794 

B1 

Residencial Baixa Renda de 160 kWh a 220 kWh  R$ 0,29772 

Rural  R$ 0,17689 
Cooperativa de Eletrificação Rural  R$ 0,13909 B2 

Serviço Público de Irrigação  R$ 0,16268 
B3 Demais Classes  R$ 0,28222 
B4a Iluminação Pública - Rede de Distribuição  R$ 0,14539 
B4b Iluminação Pública - Bulbo da Lâmpada  R$ 0,15957 
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 Com impostos somados à tarifa, para consumidor Residencial Normal 

(monofásico) de Florianópolis na região insular, o consumo de até 150 kW custa R$ 

0,358533/kWh e valores entre 151 à 300 kW R$ 0,425/kWh (dados retirados da 

última fatura pessoal; 03/2010). 

 Na sequência são apresentadas as tabelas para o sistema tarifario Horo-

Sazonal Azul (Sem tributos). Na Tabela 5 é mostrado os valores para o consumo de 

demanda: 

 

 
TABELA 5 - Tarifa Horo-Sazonal Azul - Demanda (R$/kW). 

Subgrupo  Classificação Ponta Fora de Ponta  

A2 Todas as Classes 88 a 138 kV R$ 17,82 R$ 2,46 
A3 Todas as Classes 69 kV R$ 23,18 R$ 4,30 
A3a Todas as Classes 30 a 44 kV R$ 24,18 R$ 5,47 
A4 Todas as Classes 2,3 a 25 kV R$ 32,12 R$ 8,10 

 

 

 Na Tabela 6 são expostas as quantias em Reais (R$) para o consumo de 

quiilowatt-hora e a diferenciação dos valores de ponta. 

 

 

TABELA 6 - Tarifa Horo-Sazonal Azul - Energia (R$/kWh). 

 Ponta Fora de Ponta 

Subgrupo Classificação Seca Úmida Seca Úmida 
A2 Classes 88 a 138 Kv R$ 0,25434 R$ 0,22996 R$ 0,15834 R$ 0,14419 
A3 Classes 69 kV R$ 0,25434 R$ 0,22996 R$ 0,15834 R$ 0,14419 
A3a Classes 30 a 44 kV R$ 0,25434 R$ 0,22996 R$ 0,15834 R$ 0,14419 
A4 Classes 2,3 a 25 kV R$ 0,25434 R$ 0,22996 R$ 0,15834 R$ 0,14419 

 

 

 Na Tabela 7 visualiza-se os valores cobrados pelo valor de quilowatt de 

ultrapassagem dos valores de demanda contratada. Dois pontos nesta tabela são de 

extrema importâcia e vão ao encontro dos objetivos da pesquisa proposta neste 

trabalho: os valores cobrados em horário de ponta e fora dela; e a dirença de valores 

para o grupo de menor consumo (A4) e os grandes consumidores (A2). 
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TABELA 7 - Tarifa de ultrapassagem Horo-Sazonal Azul - Demanda (R$/kW). 
Subgrupo  Classificação Ponta Fora de Ponta  

A2 Classes 88 a 138 kV R$ 53,46 R$ 7,38 
A3 Classes 69 kV R$ 69,53 R$ 12,90 
A3a Classes 30 a 44 kV R$ 72,53 R$ 16,41 
A4 Classes 2,3 a 25 kV R$ 96,37 R$ 24, 30 

 

 

2.6 Aspectos econômicos e a Energia Elétrica 

 

 

 Tolmasquim, Guerreiro e Gorini (2007) destacam que, ao longo do século 

XX, o Brasil experimentou intenso desenvolvimento econômico, o que se refletiu 

numa crescente demanda de energia. Os fatores que determinaram tal crescimento 

foram: o expressivo processo de industrialização, uma grande expansão 

demográfica e o rápido aumento da taxa de urbanização. 

 A Figura 11 aponta o levantamento do consumo de energia no Brasil a 

partir de 1970, seguido pela estimativa da procura por energia até 2030; nela, a 

medida utilizada é a de toneladas equivalentes de petróleo (tep). Através da figura 

mencionada, é possível averiguar a crescente busca por energia. É valido ressaltar 

que aproximadamente 15% do seu total são provenientes de usinas hidrelétricas. 

 

 

 

FIGURA 11 - Evolução da demanda de energia. 

Fonte: Tolmasquim, Guerreiro e Gorini (2007). 
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 De acordo com os mesmos autores anteriormente citados, em um país 

onde o crescimento econômico é autossustentado, espera-se grande aumento da 

demanda energética. Entre 1970 e 2000 houve expressiva substituição de fontes de 

energia menos eficientes (por exemplo: lenha) por outras mais eficientes (como os 

derivados do petróleo e a eletricidade); conforme observado na Figura 12. 

 

 

 

FIGURA 12 - Matriz energética brasileira (adaptado de EPE). 

Fonte: EPE, 2009. 

 

 

 A discussão mundial sobre as mudanças do clima devido às emissões de 

gases de efeito estufa se torna cada vez mais relevante. O Brasil tem se destacado 

por apresentar reduzidos índices de emissão de gases em comparação com o resto 

do mundo.  

 Segundo Tolmasquim, Guerreiro e Gorini (2007), as fontes renováveis são 

responsáveis por 45% na oferta energética em 2005 (usinas hidrelétricas estão 

incluídas). Estima-se que em 2030 o consumo de energia elétrica no Brasil supere o 

patamar de 1.080 TWh, mantendo uma expansão média de 4% ao ano. 

 Concomitante à demanda energética, esses autores avaliam que o setor 

industrial será o principal segmento do consumo de eletricidade (42% em 2030), 

devendo se destacar o crescimento do setor terciário (quase 25%) assim como do 
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setor residencial (em torno de 26%), refletindo as hipóteses de crescimento do nível 

de renda e de sua maior distribuição. É previsto que o consumo de eletricidade 

residencial per capita, cujo índice atual é de apenas 38 kWh/mês/hab., possa chegar 

em 2030 a 99 kWh/mês/hab., o que ainda é um valor bastante inferior aos 

parâmetros internacionais.  

 A Figura 13 apresenta a evolução da estrutura do consumo de 

eletricidade entre 2005 e 2030.  

 

 

 

FIGURA 13 - Evolução da estrutura do consumo de eletricidade. 
 

 

 Nesse contexto, a disponibilidade de energia em quantidade e qualidade 

adequadas, com custos competitivos, é um dos mais importantes pré-requisitos para 

o desenvolvimento econômico de uma nação. Logo, a energia tem sido tratada 

mundialmente como um item de natureza estratégica. Eis a importância do 

desenvolvimento e estudos para o planejamento estratégico perante o panorama 

energético mundial. 
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2.7 Demanda de Energia 

 

 

 Na economia, a demanda pode ser definida como a quantidade de um 

determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em determinado 

período de tempo, por um determinado preço (CALIXTO, 2009). 

 Numa visão técnica do setor elétrico, Kagan, Oliveira e Robba (2005, grifo 

do autor) indicam que: “A demanda de uma instalação é a carga nos terminais 

receptores tomada em valor médio num determinado intervalo de tempo”. 

 Segundo a Resolução 456, da ANEEL, Demanda de Energia (DE) é a 

média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico pela 

parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um 

intervalo de tempo especificado. 

 Nessa perspectiva, a demanda serve para dimensionar e pagar a 

implantação e conservação dos sistemas elétricos, materiais e equipamentos 

necessários ao transporte da energia até a unidade consumidora. Segundo a 

Resolução 456, da ANEEL, através do contrato de prestação de serviço, entre 

distribuidora e consumidor, quatro tópicos são estabelecidos: 

 
Demanda contratada: Demanda de potência ativa a ser obrigatória e 

continuamente disponibilizada pela concessionária, no ponto de entrega, 
conforme valor e período de vigência fixados no contrato de fornecimento, e 
que deverá ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período 
de faturamento, expressa em quilowatts (kW). 

Demanda medida: Maior demanda de potência ativa, verificada por 
medição, integralizada no intervalo de 15 (quinze) minutos expressa em 
quilowatts (kW). 

Demanda de ultrapassagem: Parcela da demanda medida que 
excede o valor da demanda contratada, expressa em quilowatts (kW). 

Demanda faturável: Valor da demanda de potência ativa, identificado 
de acordo com os critérios estabelecidos e considerados para fins de 
faturamento, com aplicação da respectiva tarifa, expressa em quilowatts 
(kW). 

 
 De acordo com a ANEEL, o cálculo para o faturamento dos consumidores 

do grupo A, baseado nos valores das tarifas das Tabelas 4, 5, 6 e 7 corresponde às 

seguintes regras: 

 Na tarifação convencional, o consumidor do grupo A paga à 

concessionária até quatro parcelas: valor consumido, valor de demanda, fator de 

potência e acrescido de multas e taxas quando assim faz-se necessário. O 

faturamento do consumo é igual ao de nossas casas, sem a divisão do dia em 
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horário de ponta e fora de ponta. Acumula-se o total de kWh consumidos, e aplica-se 

uma tarifa de consumo para chegar-se à parcela de faturamento de consumo. 

 Na tarifação horo-sazonal (azul ou verde), os dias são divididos em 

períodos fora de ponta e de ponta, para faturamento de demanda, e em horário 

capacitivo e o restante, para faturamento de fator de potência. Além disso, o ano é 

dividido em um período seco e outro período úmido. 

 

a) Período úmido abrangem 5 (cinco) meses consecutivos, compreendendo de 

dezembro de um ano a abril do ano seguinte. 

b) Período seco abrangem 7 (sete) meses consecutivos, compreendendo os 

meses de maio a novembro. 

 

 Para o faturamento do consumo, acumula-se o total de kWh consumidos 

durante o período: fora de ponta seca ou fora de ponta úmida, e ponta seca ou ponta 

úmida. Para cada um destes períodos, aplica-se uma tarifa de consumo 

diferenciada, e o total é a parcela de faturamento de consumo. Evidentemente, as 

tarifas de consumo nos períodos secos são mais caras que nos períodos úmidos, e 

no horário de ponta é mais cara que no horário fora de ponta, conforme consta nas 

tabelas supracitadas. 

 A cobrança é sempre em função da demanda contratada e do consumo. 

Quando se contrata uma demanda, na verdade, está-se solicitando que a empresa 

fornecedora disponibilize uma determinada quantidade de energia (potência) para 

ser consumida. Há três casos: 

 

Caso 1 – Demanda registrada inferior à demanda contratada. Aplica-se a tarifa de 

demanda correspondente à demanda contratada. 

Caso 2 – Demanda registrada superior à demanda contratada, mas dentro da 

tolerância de ultrapassagem. Aplica-se a tarifa de demanda correspondente à 

demanda registrada. 

Caso 3 – Demanda registrada superior à demanda contratada e acima da tolerância. 

Aplica-se a tarifa de demanda correspondente à demanda contratada, e soma-se a 

isso a aplicação da tarifa de ultrapassagem, correspondente à diferença entre a 

demanda registrada e a demanda contratada. Ou seja, paga-se tarifa normal pelo 

contratado, e tarifa de ultrapassagem sobre todo o excedente. 
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Variações: 

a) 5% para os consumidores com tensão igual ou superior a 69 kV. 

b) 10% para os consumidores com tensão inferior a 69 kV. 

 

Exemplo8: Determinada instalação possui quatro motores de 30 kW (40 cv) que são 

acionados da seguinte maneira: 

 

TABELA 8 - Exemplo de cargas 
Período (minutos) Carga Potência 

0 a 3 2 Motores 60 kW 

3 a 10 4 motores 120 kW 

10 a 15 1 motor 30 kW 

 

 

 Efetuando a Equação 5, para o cálculo de demanda, com os dados 

apresentado na Tabela 8. 

 

 

( ) ( ) ( )
min15

...321 +∆⋅+∆⋅+∆⋅= tCtCtC
D  Equação (5). 

 

 

 Aplicando os dados na Equação 5, se obtêm os valores apresentado na 

Equação 6. 

 

 

( ) ( ) ( )
kW

kWkWkW
D 78

min15

min530min7120min360 =⋅+⋅+⋅=  Equação (6). 

 

 

                                                 
8 Disponível em: http://www.agais.com/eletrica.htm 
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 Na Figura 14 é ilustrado, através do gráfico do consumo, o valor de 

demanda gerado utilizando o somatório das cargas consumidas por um dado 

período de tempo em razão de período de medição (15 minutos). 
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FIGURA 14 - Curva de consumo e de Demanda Média. 
 

 

 Demanda registrada: corresponde ao maior valor de demanda medido em 

intervalos de 15 minutos durante o período, que em média considera-se um mês. 

Desta forma, dentro de aproximadamente 3000 valores registrados, seleciona-se o 

maior. 

 A cobrança da energia elétrica para o GRUPO A é formada por três 

componentes: consumo, demanda contratada e valor de ultrapassagem. Obtemos, 

então a Equação 7, conforme consta na Cartilha - Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica: 

 

 

( ) ( ) ( )TarifaVUTarifa  DCTarifaConsumo CE ×+×+×=   Equação (7). 

 

Leia-se: 

CE: Energia de Conta . 

DC: Contratada Demanda . 
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VU: gemUltrapassa de Valor . 

 

 

 Abaixo, apresentam-se exemplos de faturamento, utilizando os valores de 

tarifa disponibilizados nas Tabelas 4, 5, 6 e 7 (supracitadas; páginas 43 e 44): 

 

a) Caso 1: 

 

Demanda Contratada: 23 kW 

Demanda Registrada: 22 kW 

Consumo Mensal: 800 kW 

 

 Neste caso seria efetuada a cobrança apenas do valor de (acumulado do 

mês) e do valor de demanda contratada. 

 

 

( ) ( )24,85 R$  230,174800 Energia de Conta ×+×=  

( ) ( )571,55139,20 Energia de Conta +=  

 

 

b) Caso 2: 

 

Demanda Contratada – 23 kW 

Demanda Registrada – 27 kW 

Consumo Mensal: 1900 kW 

 

 No caso 2 seria efetuada a cobrança completa das três componentes do 

faturamento. 

 

• Situação 1: Ultrapassagem fora de horário de Pico 

 

( ) ( ) ( )30 24, R$23)(2724,85 R$  230,1741900 Energia de Conta ×−+×+×=  

( ) ( ) ( )97,20571,55330,60 Energia de Conta ++=  
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• Situação 2: Ultrapassagem em horário de Pico 

 

( ) ( ) ( )96,37 R$23)(2724,85 R$  230,1741900 Energia de Conta ×−+×+×=  

( ) ( ) ( )385,48571,55330,60 Energia de Conta ++=  

 

 

2.7.1 Eficiência energética 

 

 

 A eficiência energética objetiva: a otimização da quantidade de energia 

consumida, a redução efetiva da fatura de energia elétrica, a melhoria da 

transmissão e do uso dos recursos energéticos, desde suas fontes primárias 

(recursos naturais) até seu aproveitamento. Tendo, portanto, o constante 

aperfeiçoamento, desde a geração até o consumidor (ARAUJO, 2001). 

 A Cartilha – Política de Ação: Eficiência Energética, desenvolvida pelo 

estado do Rio de Janeiro, aponta que é possível verificar que o Estado possui um 

interesse no setor elétrico como fator de desenvolvimento, sustentabilidade e meio 

ambiente, conforme o trecho retirado da cartilha citada: 

 

Qualquer atividade em uma sociedade moderna só é possível com o uso de 
uma ou mais formas de energia. A energia é empregada intensamente na 
sociedade em geral e em tudo o que se faz. Surge então a necessidade de 
utilizá-la de modo inteligente e eficaz e entre as suas diferentes formas 
interessam em particular, aquelas que são processadas pela sociedade e 
colocadas à disposição dos consumidores onde e quando necessárias, e 
entre estas citamos a energia elétrica. Podemos afirmar com segurança que 
a energia elétrica é vital ao bem-estar do ser humano e ao desenvolvimento 
econômico no mundo contemporâneo. A racionalização do seu uso 
possibilita melhor qualidade de vida, gerando conseqüentemente, 
crescimento econômico, emprego e competitividade. Uma Política de Ação 
referente à Eficiência Energética tem como meta o emprego de técnicas e 
práticas capazes de promover os usos inteligentes da energia, reduzindo 
custos e produzindo ganhos de produtividade e de lucratividade, na 
perspectiva do desenvolvimento sustentável. (RIO DE JANEIRO, 2007) 

 

 A Lei Nº 10.295, de 17 de outubro de 20019, determina que o Poder 

Executivo estabeleça níveis máximos de consumo específico de energia, ou 

mínimos de eficiência energética de máquinas e aparelhos consumidores de energia 

                                                 
9 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10295.htm 
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fabricados ou comercializados no País, com base em indicadores técnicos. Trata-se 

de uma das alternativas estratégicas governamentais para ampliar a segurança de 

fornecimento de energia ao mercado nacional. 

 Os programas de eficiência energética visam minimizar o desperdício de 

energia elétrica, reduzindo o consumo e a demanda no horário de ponta, 

favorecendo a sociedade direta e indiretamente pela redução de custos, economia 

de energia, postergação de investimentos na ampliação da rede de distribuição e 

diminuição da necessidade de ativação de termelétricas, visto que algumas são 

mantidas como suporte às hidroelétricas em períodos de seca ou em horários onde 

a procura excede a capacidade do sistema. 

 Além da preocupação com a capacidade e procura por energia elétrica no 

Brasil, a busca por soluções para a redução de Carbono é crescente, conforme o 

trecho que um artigo da Revista Sustentabilidade: 

 

 A melhoria da eficiência energética também foi discutida pelo 
Climate Group, organização civil européia que tem como objetivo ajudar 
governos e empresas a desenvolverem uma economia de carbono. 
Segundo o grupo, mais de dois terços da meta de redução de carbono, até 
2020, podem ser alcançadas com mudanças de atitude em relação à 
iluminação, às edificações e aos veículos.(REVISTA SUSTENTABILIDADE, 
2009)  

 

 Na Revista Petrobras Magazine (2009), edição 55, é colocado que o 

constante aperfeiçoamento dos equipamentos ou sistemas elétricos através da 

eficiência energética agrega inúmeras vantagens, como: 

 

• Poupar recursos naturais, como o petróleo e o gás. 

• Diminuir custos de produção. 

• Possibilitar a produção de bens cada vez mais baratos e 

competitivos. 

• Melhorar o desempenho econômico de empresas. 

• Reduzir a necessidade de se investir em infraestrutura e energia, 

pois é mais barato conservar do que gerar energia. 

• Garantir mais verba para ser destinada a outros fins. 

• Além disso, assegura o retorno do investimento realizado, já que o 

montante é recuperado ao longo da vida útil de equipamentos, por 

conta da economia de energia ocorrida. 



 

 

53 

2.7.2 Controlador de demanda de energia elétrica 

 

 

 O controlador de demanda é o equipamento destinado a monitorar e 

controlar os valores de demanda de forma precisa e, de preferência, com a menor 

interferência no processo produtivo, já que para que ele realize o controle é 

necessário que este faça a retirada de alguma carga, com intuito de manter a 

demanda dentro dos limites predefinidos (MATHEUS, 2003). 

 O método do controlador de demanda define a estratégia que este irá 

utilizar para monitorar e controlar a mesma – a ação de controle que determina a 

maior ou a menor precisão do controlador e o nível de interferência que o 

controlador irá efetuar na planta do consumidor. A estratégia do controlador poderá 

ser realizada de diversas maneiras, como por exemplo: 

 

• Controle de demanda por projeção (preditivo) garantindo o máximo 

fator de carga com o mínimo de chaveamento nas cargas. 

• Controle de demanda adaptativo permitindo a mudança automática 

de prioridade no chaveamento das cargas conforme as restrições do 

processo. 

• Controle de demanda por média móvel (janela móvel). 

• Controle de demanda por valor acumulado, controle de fator de 

potência (preditivo) contemplando rodízio de capacitores. 

• Controle de consumo programação horária otimizando o uso das 

cargas em datas e horários pré-estabelecidos, incluindo 

programação de datas especiais (feriados). 

 

 Estes métodos de controle são utilizados por controladores de demanda 

de empresas como a Siemens10, onde os produtos são voltados para os 

consumidores do GRUPO A (os de grande porte). Podemos citar também outras 

empresas que desenvolvem soluções em controle e gerenciamento de energia: 

 

 

                                                 
10 Disponível em: https://www.energy-portal.siemens.com/irj/portal/ptdbr/public/pt/global-
04/home?prodname=KN0BRAEAGE 
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• Schneider Electric; 

• ACS - Automação, Controles e Sistemas Industriais Ltda; 

• IMS Power Quality; 

• SulTech. 

 

 A procura de soluções para a economia de energia, juntamente com a 

administração do seu consumo, impulsionam a expansão do controle e 

monitoramento para a gestão energética. Utilizando sistemas de monitoramento 

contínuo, é possível avaliar os perfis de consumo e ações que podem ser 

planejadas. 

 Os sistemas de monitoramento permitem que ações gerenciais sejam 

planejadas para que haja um consumo mais racional de energia. Além disso, 

permitem verificar o impacto real de ações de redução de energia, pois com o 

histórico de consumo da planta, é possível verificar qual foi o consumo antes e 

depois da implantação da ação analisada e verificar o seu impacto na redução de 

consumo de energia. 

 Segundo as características técnicas disponíveis dos fabricantes citados, 

os sistemas de gerenciamento e controle de demanda contam com algoritmos que 

verificam continuamente a curva de demanda do sistema, observando tendências e 

descartando cargas sempre que o sistema entender que poderá haver 

ultrapassagem da demanda estabelecida como limite. O monitoramento é realizado 

através de softwares supervisores ou através da Internet. Os dados são 

armazenados em dispositivos específicos ou em um servidor com software de 

supervisão instalado.  

 

 

2.8 Microcontroladores 

 

 

 Os sistemas eletrônicos atuais, de grande complexidade, baseiam-se no 

uso de microcontroladores ou microprocessadores. Tais sistemas constituem-se de 

hardwares controlados por firmwares, tornando assim as soluções mais dinâmicas, 

pois é possível efetuar mudanças no sistema alterando apenas os firmwares 

gravados no circuito integrado. 
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 Por meio de Tooley (2007), pode-se concluir que o microcontrolador é um 

pequeno computador integrado de um único chip, possuindo várias características 

em comum com o computador: 

 

• CPU (Central Processing Unit) ou Unidade de Processamento 

Central que executa programas. 

• RAM (Random Access Memory) ou Memória de Acesso Aleatório 

onde são armazenadas as variáveis. 

• Dispositivos de entrada e saída para interagir com mundo externo.  

 

 Um computador de propósito geral pode executar milhares de programas 

diferentes, por outro lado, os microcontroladores são minicomputadores de propósito 

específico. Estes são embutidos no interior de outros dispositivos para que possam 

controlar as funções ou ações do produto, e se dedicam e executam um programa 

específico que é armazenado na memória ROM (Read Only Memory) ou Memória 

Apenas de Leitura, e geralmente são dispositivos de baixa potência. 

 Um computador de propósito geral pode consumir 50 watts de potência 

(Intel® Pentium e AMD®). Em contrapartida, um microcontrolador pode consumir 

apenas alguns miliwatts. Seus componentes internos (periféricos) são projetados 

para minimizar o tamanho e serem os mais econômicos possíveis, tornando-o 

pequeno e mais barato. 

 A maioria dos microcontroladores está embasada no conceito de 

Computador com Conjunto de Instruções Complexo (Complex Instruction Set 

Computer - CISC). Uma CPU CISC normalmente tem mais de 100 instruções e 

muitas delas são poderosas e específicas para realização de algumas tarefas. O 

programador deve ser muito competente, pois cada instrução se porta de uma 

maneira específica. Algumas delas operam somente em certos espaços de 

endereços ou registradores e outras podem somente reconhecer certo tipo de modo 

de endereçamento (SILVA, 2002). 

 O termo RISC significa Computador com Conjunto de Instruções 

Reduzido (Reduced Instructions Set Computer). O conceito RISC, que é o 

complementar de CISC, está se espalhando pelos sistemas dedicados. Essas 

máquinas oferecem poucas instruções e, por isso, sua unidade de controle é mais 

simples permitindo que se obtenha uma melhor otimização (SILVA, 2002). 
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 Na Figura 15 é ilustrado um diagrama de blocos de um microcontrolador 
hipotético. 
 

 

 

FIGURA 15 - Diagrama de blocos dos Microcontroladores. 
Fonte: ZELENOVSKY; MENDONÇA, 1999. 
 

 

2.8.1 Microcontroladores AVR 

 

 

 Os microcontroladores AVR, fabricados pela ATMEL®, são arquiteturas 

de 8 bits, desenvolvidos sob as tecnologias RISC e HARVARD, sendo que a última 

separa a memória de dados da memória de programa. Desta forma, o 

microcontrolador AVR possui um barramento para dados e outro para programa, o 

que permite maior velocidade no tratamento dos dados e do programa (MOTTA, 

MALLMANN E RAFAEL; 2005). Na Tabela 9 é relacionado as principais 

características do microcontrolador Atmega168: 

 

 

TABELA 9 - Características do Atmega168. 
Quantidades e Valores Blocos 

16 KB Memória Flash (ROM) 

1 KB Memória RAM 

512 B Memória EEPROM 

2 - Contadores de 8 bits 
1 - Contador de 16 bits 
6 - Canais de PWM 
6 - Canais de conversor AD de 10-bit 
1 - Porta Serial USART 
1 - Porta SPI 

Periféricos 
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1 - Porta I²C 
23 – Portas de propósito gerais 

20 MHz Frequência de Operação 

Fonte: Dados tabulados a partir da folha de dados do fabricante, Anexo 4. 

 

 

Na Tabela 10 é relacionado as principais características do 

microcontrolador Atmega128: 

 

 

TABELA 10 - Características do Atmega128. 
Quantidades e Valores Blocos 

128 KB Memória Flash (ROM) 

4 KB Memória RAM 

4 KB Memória EEPROM 

2 - Contadores de 8 bits 
2 - Contadores de 16 bits 
6 - Canais de PWM 
8 - Canais de conversor AD de 10-bit 
2 - Portas Seriais USART 
1 - Porta SPI 
1 - Porta I²C 
53 - Portas de propósito gerais 
34 - Fontes de interrupções 
8 - pinos de interrupção externa 
IEEE 1149.1 (JTAG) Boundary Scan 
On-Chip Debug support via JTAG port 
In-System Programming via JTAG port 
In-System Programming via SPI Port 
Real Time Counter 
Multiplicação em Hardware 

Periféricos 

16 MHz Frequência de Operação 

Fonte: Dados tabulados a partir da folha de dados do fabricante, Anexo 3. 

 

 

 Um dado importante sobre a família AVR refere-se à quantidade de ciclos 

de máquina necessários para se executar uma instrução, fator que determina a 

quantidade de milhões de instruções por segundo (MIPS) que um microcontrolador 

pode alcançar. 
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 Nos AVR, um pulso de clock equivale a um ciclo de máquina; como é 

necessário apenas um único ciclo de máquina para executar a maioria das 

instruções, os microcontroladores AVR operam com um oscilador (fonte de clock) de 

4 MHz, exatamente a 4 MIPS (folha de dados do fabricante, tradução nossa). 

 Ao se comparar um AVR a um microcontrolador 8051 e a um 

microcontrolador PIC16F, ambos com oscilador de 12 MHz, tem-se as seguintes 

velocidades, em MIPS, indicadas na Tabela 11. 

 

 

TABELA 11 - Comparação dos microcontroladores 
Microcontrolador com cristal externo de 12 MHZ MIPS  

AVR (ATMEL®) 12 

PIC (Microchip®) 3 

8051 (Intel®) 1 

Fonte: Dados tabulados e retirados das folhas de dados dos fabricantes. 

 

 

2.8.2 Interface de Desenvolvimento e Simulador 

 

 

 Uma Integrated Development Environment (IDE) consiste numa aplicação 

que auxilia o desenvolvedor a escrever e organizar os códigos fontes que compõem 

o seu programa. O simulador é um software que, como o próprio nome sugere, 

simula o funcionamento do programa desenvolvido no sistema alvo (o seu 

microcontrolador). Desta forma, uma IDE e um simulador são utilizados para 

produzir e testar programas (UDERMAN, 2009). 

 A ATMEL® disponibiliza gratuitamente um software denominado AVR 

Studio, que é uma IDE e um simulador para a família AVR, além de prover módulos 

para a gravação no microcontrolador do programa desenvolvido, desde que o 

hardware necessário para isto esteja disponível (gravador ou interface). 
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2.8.3 Compilador 

 

 

 Uma IDE e um simulador são inúteis no caso de não se possuir um 

compilador, pois este irá “transformar” o código-fonte em um arquivo binário, que 

poderá ser executado por seu microcontrolador. Há diversos compiladores para a 

família AVR, alguns gratuitos e outros pagos (UDERMAN, 2009). 

 O WinAVR é um compilador gratuito, eficiente e flexível para os AVR em 

ambiente Windows®. Acompanha uma extensa biblioteca de funções que podem ser 

incluídas nos programas, conhecida como AVR libc. O WinAVR pode ser facilmente 

integrado com o AVR Studio. 

 

 

2.9 Linguagem de Programação C 

 

 

 De acordo com Schildt (1996), a Linguagem de Programação C foi 

primeiramente criada por Dennis Ritchie e Ken Thompson nos laboratórios da 

empresa Bell, em 1972. C foi baseada na Linguagem B de Thompson, que por sua 

vez era uma evolução da Linguagem BCPL. Esta linguagem foi inicialmente 

desenvolvida para programar o sistema operacional UNIX. 

 Mesquita (1999) conclui que a linguagem de programação C é genérica e 

é utilizada para criação de programas diversos como processadores de texto, 

planilhas eletrônicas, sistemas operacionais, programas de comunicação, programas 

para automação industrial, gerenciadores de bancos de dados, programas para 

solução de problemas da engenharia, física, química e outras ciências etc.  

 A linguagem C é frequentemente dita de nível médio para computadores, 

pois combina elementos de alto nível com a funcionalidade da linguagem Assembly. 

Ela permite a manipulação de bits, bytes e endereços – os elementos básicos com 

os quais o computador funciona. Um código escrito em C é muito portável, o que 

significa que é possível adaptar um software escrito de um tipo de sistema 

operacional a outro. Por exemplo, pode-se facilmente converter um programa escrito 

para DOS de tal forma a executar sob Windows® (SCHILDT, 1996). 
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2.10 Sistemas embarcados 

 

 

 Um sistema embarcado é um programa gravado em um microcontrolador 

ou um microprocessador e é utilizado para tarefas individualizadas; é semelhante a 

um programa de computador. Pont (2002) distingue que há diferenças entre um 

sistema embarcado e um sistema especialista, como é o caso de PDA’s, devido ao 

fato de estes equipamentos possuírem sistemas operacionais. Contudo, o advento 

da tecnologia mostrou que esta visão de Pont não se aplica às novas tecnologias, 

pois nos tempos atuais é possível ter sistemas embarcados trabalhando com 

sistemas operacionais de forma especializada em multitarefas.  

 Há uma incrível diversidade de aplicações com os microprocessadores e 

microcontroladores embarcados. A maioria das pessoas não está ciente das 

aplicações altamente visíveis, que estão ao nosso redor, utilizando este tipo de 

tecnologia (PONT, 2002) 

 Para Rocha (2005), a visão de Pont é ultrapassada, conforme é possível 

deduzir através do trecho do artigo: 

 

 Em um passado não muito distante, a grande maioria dos 
dispositivos dedicados era gerenciada por microcontroladores, sendo sua 
programação por vezes feita em linguagem Assembly ou alguma outra 
solução proprietária. 
 Com a crescente demanda por maior conectividade, acesso a 
Internet e funções multimídia, hoje se demanda dos dispositivos dedicados 
maior sofisticação, incluindo novas funções e, muitas vezes, displays de 
vídeo para uma melhor experiência por parte do usuário final. A 
implementação de forma microcontrolada de todas essas novas 
funcionalidades seria bastante difícil e, em alguns casos, até mesmo 
inviável em função da memória máxima endereçada por microcontroladores. 
 Os fabricantes de dispositivos resolveram a limitação dos 
ambientes microcontrolados buscando soluções microprocessadas, com 
sistemas operacionais modularizados e robustos, atendendo assim a nova 
demanda de mercado. 
 Baseado neste novo conceito de sistemas operacionais 
modularizados, um Embedded System - sistema embarcado - é qualquer 
dispositivo microprocessado que executa uma função dedicada. Alguns 
exemplos presentes no mercado são: 
 

• Dispositivos móveis e portáteis (telefones celulares); 
• Terminais - caixa no varejo (Ponto de Venda); 
• Terminais de auto-atendimento bancário; 
• Quiosques multimídia - (terminais de shopping centers); 
• Decodificadores de TV a cabo (set-up box); 
• Sistemas de controles industriais e etc. 
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 Como um dispositivo dedicado pode estar sujeitas às mais 
severas condições de temperatura e localização, o mesmo deve permitir 
que sua inicialização seja feita por meio de diferentes meios físicos como, 
por exemplo, através de um Compact-Flash, "Disk on-chip", CD-ROM, hard 
disk convencional, rede, entre outros. 
 O sistema operacional para este tipo de dispositivo deve ainda 
ser bastante customizado, privilegiando atividades dedicadas ou exclusivas, 
envolvendo otimizações específicas no hardware e na camada de 
aplicação. (ROCHA, 2005, p.1) 

 

 

 

2.10.1 Sistemas Operacionais e Máquina de Estados 

 

 

 A evolução dos computadores tem proporcionado máquinas cada vez 

mais poderosas, com maior capacidade de processamento e armazenamento. No 

mesmo ritmo, os programas de computador também aumentam em tamanho e 

complexidade. Entretanto há uma demanda crescente por dispositivos portáteis e de 

baixo custo, obtidos através da redução dos recursos. Soluções computacionais, que 

utilizam um computador para um fim específico, necessitam de equipamentos mais 

compactos, dotados de recursos estritamente necessários para o funcionamento do 

sistema. O software deve ser compatível com os recursos do equipamento, além de 

atender aos requisitos do sistema. 

 Shaw (2003) exprime que o sistema operacional é uma camada de 

software que opera entre o hardware e os programas aplicativos voltados ao usuário 

final. O sistema operacional é uma estrutura de software ampla, muitas vezes 

complexa, que incorpora aspectos de baixo e alto nível. 

 Maziero (2008) divide os sistemas operacionais em: 

 

Batch (de lote): os sistemas operacionais mais antigos trabalhavam “por 
lote”, ou seja, todos os programas a executar eram colocados em uma fila, 
com seus dados e demais informações para a execução. O processador 
recebia um programa após o outro, processando-os em seqüência, o que 
permitia um alto grau de utilização do sistema. Ainda hoje o termo “em lote” 
é usado para designar um conjunto de comandos que deve ser executado 
em seqüência, sem interferência do usuário. Exemplos desses sistemas 
incluem o OS/360 e VMS, entre outros. 
 
De rede: um sistema operacional de rede deve possuir suporte à operação 
em rede, ou seja, a capacidade de oferecer às aplicações locais recursos 
que estejam localizados em outros computadores da rede, como arquivos e 
impressoras. Eles também devem disponibilizar seus recursos locais aos 
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demais computadores, de forma controlada. A maioria dos sistemas 
operacionais atuais oferece esse tipo de funcionalidade. 
 
Distribuído: em um sistema operacional distribuído, os recursos de cada 
máquina estão disponíveis globalmente, de forma transparente aos 
usuários. Ao lançar uma aplicação, o usuário interage com sua janela, mas 
não sabe onde ela está executando ou armazenando seus arquivos: o 
sistema é quem decide, de forma transparente.  
 
Multiusuário: um sistema operacional multiusuário deve suportar a 
identificação do “dono” de cada recurso dentro do sistema (arquivos, 
processos, áreas de memória, conexões de rede) e impor regras de controle 
de acesso para impedir o uso desses recursos por usuários não 
autorizados. Essa funcionalidade é fundamental para a segurança dos 
sistemas operacionais de rede e distribuídos. 
 
Desktop: um sistema operacional de uso geral é voltado ao atendimento do 
usuário doméstico e corporativo para a realização de atividades 
corriqueiras, como edição de textos e gráficos, navegação na Internet e 
reprodução de mídias simples. Suas principais características são a 
interface gráfica, o suporte à interatividade e a operação em rede. Exemplos 
de sistemas desktop são o Windows XP, Mac OS X e Linux. 
 
Servidor: um sistema operacional servidor deve permitir a gestão eficiente 
de grandes quantidades de recursos (disco, memória, processadores), 
impondo prioridades e limites sobre o uso dos recursos pelos usuários e 
seus aplicativos. Normalmente um sistema operacional servidor também 
tem suporte a rede e multiusuários. 
 
Embutido: um sistema operacional é dito embutido (embedded) quando é 
construído para operar sobre um hardware com poucos recursos de 
processamento, armazenamento e energia. Aplicações típicas desse tipo de 
sistema aparecem em telefones celulares, controladores industriais e 
automotivos, equipamentos eletrônicos de uso doméstico (leitores de DVD, 
TVs, fornos micro-ondas, centrais de alarme, etc.). Muitas vezes um sistema 
operacional embutido se apresenta na forma de uma biblioteca a ser ligada 
ao programa da aplicação (que é fixa). Exemplos de sistemas operacionais 
embutidos são o µC/OS, Xylinx, LynxOS e VxWorks. 
 
Tempo real: ao contrário da concepção usual, um sistema operacional de 
tempo real não precisa ser necessariamente ultra-rápido; sua característica 
essencial é ter um comportamento temporal previsível (ou seja, seu tempo 
de resposta deve ser conhecido no melhor e pior caso de operação). A 
estrutura interna de um sistema operacional de tempo real deve ser 
construída de forma a minimizar esperas e latências imprevisíveis, como 
tempos de acesso a disco e sincronizações excessivas. Existem duas 
classificações de sistemas de tempo real: soft real-time systems, nos quais 
a perda de prazos implica na degradação do serviço prestado. Um exemplo 
seria o suporte à gravação de CDs ou à reprodução de músicas. Caso o 
sistema se atrase, pode ocorrer a perda da mídia em gravação ou falhas na 
música que está sendo tocada. Por outro lado, nos hard real-time systems a 
perda de prazos pelo sistema pode perturbar o objeto controlado, com 
graves conseqüências humanas, econômicas ou ambientais. Exemplos 
desse tipo de sistema seria o controle de funcionamento de uma turbina de 
avião a jato ou de uma caldeira industrial. Exemplos de sistemas de tempo 
real incluem o QNX, RT-Linux e VxWorks. Muitos sistemas embutidos têm 
características de tempo real, e vice-versa. (MAZIERO, 2008) 
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 Conforme Shaw (2003), tanto o modelo quanto a notação de máquina de 

estado foram estendidos em várias direções a fim de descrever, analisar e simular 

os comportamentos de grandes sistemas de tempo real. 

 De acordo com Wagner et al. (2006, tradução nossa), a máquina de 

estado é um modelo do comportamento composto de um número finito de estados, 

transições entre aqueles estados, e ações. Uma máquina de estado é um modelo 

abstrato de uma máquina com uma memória interna primitiva. O conceito geral é: 

um modelo de comportamento composto por um número finito de estados, 

transições e eventos que geram essas transições, conforme ilustrado na Figura 16, 

onde a máquina limita-se a duas possibilidades, sendo a entrada verdadeira ou 

falsa. 

 

 

 
FIGURA 16 - Exemplo de máquina de estados. 

Fonte: POSTAL, 2003. 

 

 

Um modelo é uma interpretação ou abstração de uma realidade para que 

possa compreender e utilizar o objeto com maior facilidade. Portanto, a máquina de 

estados cria um modelo do comportamento de um objeto para que possa utilizá-lo 

em diversas aplicações. Pode-se representar uma máquina de estados através de 

um diagrama de transição de estados ou através de um diagrama de estados 

definido na Linguagem Unificada de Modelagem – Unified Modeling Language 

(UML) (SILVA, 2010). 

 Mazzola (2007) trata a máquina de estado como um modelo dinâmico, e 

neste contexto, os conceitos são descritos como: 
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 Um estado  é caracterizado pelos valores dos atributos e pelas 
ligações mantidas por um objeto. Um evento corresponde a um estimulo 
individual de um objeto a outro. O diagrama de estados representa o 
modelo de eventos, estados e transições de estado para um a classe dada. 
O modelo dinâmico consiste de vários diagramas de estados, um para cada 
classe com comportamento dinâmico importante; ele mostra o modelo de 
atividade para um sistema completo. Cada maquina de estados se executa 
de forma concorrente e pode mudar de estado independentemente. Os 
diagramas de estado para as várias classes combinam num modelo 
dinâmico único através de eventos compartilhados. 
 Um evento  é algo que ocorre num instante de tempo e que 
não tem duração. Um evento pode preceder ou seguir outro evento ou pode 
não ter relação entre eventos (neste caso, são ditos concorrentes). Cada 
evento é uma ocorrência única; entretanto é possível reagrupá-los em 
classes de eventos e dar a cada uma delas um nome que indica um a 
estrutura e um comportamento comuns. Alguns eventos são simples sinais, 
mas muito outros têm atributos indicando a informação que eles 
transportam. O tempo no qual o evento ocorre é um atributo implícito de 
todos os eventos. Um evento transporta a informação de um objeto a outro; 
os valores de dados transportados por um evento são seus atributos. Os 
eventos incluem as condições de erro e as ocorrências normais. 
 Um cenário  é uma seqüência de eventos que ocorre durante 
uma execução particular de um sistema. Ele pode incluir todos os eventos 
do sistema ou apenas eventos gerados por certos objetos no sistema. A 
seqüência de eventos e os objetos que trocam eventos podem ser 
mostrados juntos num diagrama de rastro de eventos. [...] 
 Um estado é uma abstração dos valores dos atributos e das 
ligações de um objeto. Um estado especifica a resposta do objeto à eventos 
de entrada. A resposta de um objeto à um evento pode incluir uma ação ou 
uma mudança de estado pelo objeto. Um estado tem uma duração; ele 
ocupa um intervalo de tempo entre dois eventos. Na definição de estados, 
pode se ignorar atributos que não afetam o comportamento do objeto. O 
estado é caracterizado por um nome e uma descrição contendo a seqüência 
de eventos que leva ao estado, a condição que o caracteriza e os eventos 
aceitos neste estado com a ação que ocorre e o estado futuro. O estado 
pode incluir os valores de suas ligações. 
 O diagrama de estados  relaciona os estados e eventos. A 
mudança de estado causada por um evento é chamada de transição. [...]. 
Os diagramas de estado podem representar ciclos de vida uma vez (com 
um estado inicial e um estado final) que representam objetos com vida finita 
ou malhas continua [...]. (MAZOLA, 2007, grifo do autor) 

 

 

2.11 Comunicação de dados 

 

 

 De acordo com Sousa (1999), a comunicação é a transferência de 

informação entre um transmissor e um receptor. O estudo dos meios de transmissão 

de mensagens digitais ou analógicas e o uso de dispositivos externos ao circuito 

transmissor da mensagem é o conceito base da comunicação de dados. A troca de 

informação é realizada através de um canal que é um caminho sobre o qual a 

informação pode trafegar. Ela pode ser definida por uma linha física: condutor 
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elétrico, ondas de rádio, cabos ópticos e formas de ondas irradiadas. Este autor 

enfatiza a importância do conhecimento sobre os sinais analógicos e digitais para a 

comunicação de dados. 

 Para Comer (1998), a comunicação de dados tornou-se parte fundamental 

da computação, uma vez que as redes de abrangência mundial reúnem dados sobre 

assuntos diversificados. 

 A troca de informação através das redes é intensificada dia após dia, são 

universidades, instituições governamentais, empresas privadas e usuários comuns 

que trocam resultados, disponibilizam arquivos, ideias e soluções para os problemas 

que se tornavam impraticáveis. Contudo o estudo da comunicação de dados para 

este trabalho, devido ao denso conteúdo, está limitado aos conceitos básicos de 

rede de computadores e os protocolos da Internet. 

 

 

2.11.1 Redes de computadores. 

 

 

 Segundo Murhammer et al., (2004), com o desenvolvimento tecnológico 

os computadores foram aperfeiçoados e melhorados em seus componentes como: 

placas, barramentos, memórias, processadores e demais periféricos que compõem 

os computadores atuais, possibilitando que os mesmos fossem capazes de 

funcionar individualmente, contudo, a necessidade de efetuar troca de informações 

entre os equipamentos era necessária, surgindo assim um conceito de rede. 

 Ainda de acordo com Murhammer et al., (2004), a arquitetura da Internet 

foi criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos com o objetivo de se ter 

uma rede interligando várias universidades e órgãos do governo de maneira 

descentralizada (ARPANET11), para evitar a sua destruição no caso de ocorrência 

de uma guerra. Com o passar do tempo, esta ideia  inicial perdeu o sentido e a 

infraestrutura foi aproveitada para se tornar o que hoje é a maior rede de 

computadores do mundo. 

 Em concordância com as notas de aula do Professor Jairo12, a Internet se 

destaca pela simplicidade de seus protocolos e pela eficiência com que atinge o seu 

                                                 
11 Disponível em: http://www.ime.usp.br/~is/abc/abc/node20.html 
12 Prof. Jairo disponível em: http://www.jairo.pro.br/redesI/Teoria_Redes.pdf 
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objetivo de interconectar sistemas heterogêneos isto é, redes com sistemas 

operacionais distintos e/ou plataformas de hardwares. 

 A Internet fundamenta-se praticamente sobre um serviço de rede não 

orientado à conexão (datagrama não confiável). O Internet Protocol (IP) é um serviço 

de transporte orientado à conexão, oferecido pelo Transmission Control Protocol 

(TCP). Juntos, esses protocolos se completam oferecendo um serviço confiável de 

uma forma simples e eficiente: o TCP/IP. Este foi projetado como um modelo com 

quatro camadas, no que cada camada executa um conjunto bem definido de funções 

de comunicação (FELIPE, 2005). Na Figura 17 é possível verificar a estrutura em 

forma de pilha sobre a qual o modelo foi criado: 

 

 

 

FIGURA 17 - Modelo TCP/IP. 

 

 

 Consoante Parziale et al. (2006,) afirmam que essa representação do 

protocolo por camadas recebe o termo de pilha, nome que se refere ao 

empilhamento das camadas da suíte de protocolos. 

 Com essa forma de comunicação em camadas, a pilha de protocolo 

permite a divisão do trabalho, facilita a implementação e teste de código, e possibilita 

o desenvolvimento de implementações na camada alternativa. As camadas podem 

se comunicar entre si através de interfaces concisas, desta forma, uma camada 

fornece serviço para a camada superior a ela e faz uso dos serviços fornecidos pela 

camada abaixo. Por exemplo, a camada IP fornece a capacidade de transferência 

de dados de um host para outro sem qualquer garantia de entrega confiável ou 

supressão duplicados. Protocolos de transporte, como TCP, utilizam este serviço 
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para fornecer a outras aplicações confiáveis, em ordem, a entrega de fluxo de dados 

(FELIPE, 2005). 

 

 

2.11.2 Protocolo 

 

 

 Protocolo é um método que permite a comunicação entre processos (que 

se executam eventualmente em diferentes máquinas), isto é, trata-se de um conjunto 

de regras e procedimentos a serem respeitados para emitir e receber dados numa 

rede. Na Internet, os protocolos utilizados fazem parte de um conjunto, uma suíte 

(SOUSA, 1999), como por exemplo: 

 

• HTTP. 

• FTP. 

• ARP. 

• ICMP. 

• IP. 

• SMTP. 

• TELNET. 

• NNTP. 

 

 Para Sousa (1999), um protocolo de comunicação de dados é definido 

como um conjunto de regras que controla a comunicação pra que ela seja eficiente e 

sem erros. 

 

 

2.11.3 Endereço IP 

 

 

 Os endereços IP identificam cada componente na rede, devendo ser 

únicos e utilizarem a faixa idêntica dentro da mesma rede. Um endereço IP é 

composto de uma sequência de 32 bits, divididos em 4 grupos de 8 bits cada. Cada 
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grupo recebe o nome de octeto e permite 256 combinações. São divididos em duas 

partes: a primeira identifica a rede à qual o computador está conectado (em uma 

rede TCP/IP pode-se ter várias redes interconectadas) e a segunda identifica o 

computador (chamado de host) dentro da rede (AXELSON, 2003). 

 Para contornar o problema de limite de endereços IP, os desenvolvedores 

do TPC/IP dividiram o endereçamento em cinco classes, denominadas A, B, C, D, e 

E, onde cada classe reserva um número diferente de octetos para o endereçamento 

da rede. Na classe A, apenas o primeiro octeto identifica a rede, na classe B são 

usados os dois primeiros octetos e na classe C temos os três primeiros octetos 

reservados à rede e apenas o último é reservado para a identificação dos hosts, 

conforme ilustrado na Figura 18. 

 

 

 

FIGURA 18 - Classes de Rede. 
Fonte: Mini Curso – Internet; UNICAMP, 2009. 

 

 

 O controle dos endereços de IP é feito pelo ARIN (American Registry for 

Internet Members), que atribui faixas de endereços IP às entidades na Internet 

(como, por exemplo, Universidades, Provedores de Backbone, Provedores de 

Acesso, etc). 
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2.11.4 Protocolos de aplicação 

 

 

 Murhammer et al. (2004) relacionam a arquitetura de aplicação com a 

estrutura de comunicação entre seus usuários. Existem basicamente dois tipos de 

arquitetura: Cliente-Servidor e Peer-to-Peer. Ao contrário de uma arquitetura de rede 

que é fixa, pois provê um conjunto específico de serviços às aplicações, a 

arquitetura de aplicação deve ser escolhida pelo seu desenvolvedor que determina o 

modo pelo qual esta vai se comportar nos sistemas finais em uma rede. 

 Cliente-Servidor: a Internet usa um modelo de rede chamado cliente-

servidor, baseado em requisições e respostas. O computador cliente requisita uma 

informação a outro computador (servidor), que responde a solicitação, enviando o 

que foi pedido (Mini Curso - Internet). A maioria das aplicações na Internet é 

baseada neste modelo, entre elas, as mais usadas são: 

 

• File Transfer Protocol (FTP) - um cliente faz requisição a um servidor 

FTP, que responde enviando o arquivo solicitado através do 

protocolo de transferência de arquivos. 

• World Wide Web (WWW) - neste caso, o cliente é um navegador 

que solicita uma página, e após receber seu conteúdo do servidor, 

faz o display para o usuário. 

• Eletronic Mail (E-mail) - um programa cliente de e-mails (Outlook 

Express, Netscape Messenger, Eudora) faz contato com um servidor 

de e-mails para enviar e receber mensagens. 

 

 

 Na Figura 19, é ilustrado uma aplicação tipicamente Cliente-Servidor. 
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FIGURA 19 - Rede com modelo de arquitetura Cliente-Servidor. 
Fonte: http://pt.wikiversity.org/wiki, 2010. 

 

 Na arquitetura Peer-to-Peer (P2P) há comunicação direta entre os 

clientes, não existe divisão fixa entre cliente e servidor. Cada par (peer) ativo 

executa a requisição e fornece dados a toda rede, desta forma não ocorre a 

dependência do servidor, o que aumenta significativamente a largura de banda e a 

redução de recursos. Este tipo de arquitetura é encontrado principalmente em 

compartilhamento de conteúdo, áudio e vídeo (WIKIVERSIDADE, 2009). Na Figura 

20 é demonstrado um modelo de rede peer-to-peer: 

 

 

FIGURA 20 - Rede com modelo de arquitetura peer-to-peer. 
Fonte: http://pt.wikiversity.org/wiki, 2010. 
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2.11.5 O conceito de Portas 

 

 

 Em Murhammer et al. (2004), uma porta é um número de 16 bits usado 

pelo o protocolo do host de solicitação para o servidor identificar qual protocolo de 

nível superior ou aplicação programa (processo) deve entregar as mensagens 

recebidas. Existem duas sessões de portas: 

 Definidas por Padrão: São portas registradas e pertencentes a servidores 

padrão, por exemplo, Telnet usa porta 23. Seus números variam entre 1 e 1023. 

 Definidas pelo Usuário: São portas que estão contidas no intervalo de 

1024 a 65535, com propósito geral, utilizada normalmente para aplicações peer-to-

peer e podem ser alteradas a cada conexão. 

 O endereço IP serve para identificar de maneira única um computador na 

rede enquanto o número de porta indica a aplicação à qual os dados se destinam. 

Desta maneira, quando o computador recebe informações destinadas a uma porta, 

os dados são enviados para a aplicação correspondente (KARPISCHEK, 2001). 

 Ao efetuar uma solicitação de uma página web, por exemplo, através do 

navegador (browser), internamente nestes programas são executados inúmeros 

procedimentos, um deles é estabelecer um canal de comunicação no qual cliente e 

servidor irão trocar datagramas de informação (pacotes). Esses canais de 

comunicação são chamados de portas, e nos servidores as portas estão ligadas às 

aplicações padrões (KARPISCHEK, 2001). Muitos dos números de portas já estão 

associados a serviços, como: 

 

• HTTP (80) – Pagina web. 

• FTP (21) – Transferência e arquivos. 

• POP3 (110) – Recebimento de correio eletrônico. 

• SMTP (25) – Transmissão de correio eletrônico. 

 

 O servidor Network Address Translation (NAT) permite às estações que 

estão na rede interna acessar a Internet simultaneamente, compartilhando um único 

acesso de Internet. Ele surgiu para minimizar o problema de escassez de endereços 

IP, pois é um mecanismo que traduz endereços IP privados em endereços IP 
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válidos. Dessa forma, equipamentos de redes com endereços privados podem ter 

acesso à Internet. 

 Inicialmente o NAT foi criado com a finalidade de suportar o crescimento 

das redes de computadores na Internet e a escassez de endereços IP válidos. Neste 

contexto, esse servidor buscou oferecer um método de criação de redes privativas, 

com endereços não rotéaveis, que poderiam passar por um sistema que faria a 

tradução para um endereço válido e roteável, capaz de ser reconhecido em toda a 

Internet. 

 O NAT não é um protocolo nem um padrão, é apenas uma série de 

tarefas que um roteador (ou equipamento equivalente) deve realizar para converter 

endereços IPs entre redes distintas (PINTO, 2002). 

 De acordo com Parziale et al. (2006), os roteadores devem compreender 

a estrutura de endereçamento associada à rede e tomar decisões sobre se/como 

encaminhar pacotes. Os roteadores são capazes de selecionar os melhores 

caminhos de transmissão o que otimiza o desempenho da rede. 

 

2.11.6 Ethernet 

 

 

 Mokarzel e Carneiro (2004) dizem que a camada de rede mais popular 

para uma Local Area Network (LAN) é a Ethernet (IEEE 802.313) que utiliza cabo 

UDP categoria 5E (cabo azul), seguido pela rede IEEE 802.11b14 com o emprego 

das redes sem fio. 

 As definições exercidas pela IEEE 802.3 determinam padronização de 

banda de passagem, interfaces físicas e formato do frame Ethernet. Esta é 

subdividida em quatro subcamadas: 

 

• Especificação de mídia. 

• Subcamada física (PHY15). 

• Subcamada de controle de acesso à mídia (MAC 802.316). 

• Subcamada de controle lógico do link (LLC17). 
                                                 
13 http://standards.ieee.org/getieee802/802.3.html 
14 http://www.ieee802.org/11/ 
15 http://www.tcpipguide.com/free/t_PhysicalLayerLayer1.htm 
16 http://www.javvin.com/protocolEthernet.html 
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 Torres (2007) ,através de seus artigos, complementa e diz que: 

 
[...] 
A camada LLC é a responsável por adicionar informações de que protocolo 
na camada Internet foi o responsável por gerar os dados. Dessa forma, 
durante a recepção de dados da rede esta camada no computador receptor 
tem que saber que protocolo da camada de Internet ele deve entregar os 
dados.  
[...] 
A camada de Controle de Acesso ao Meio (MAC) é a responsável por 
montar o quadro que será enviado para a rede. Esta camada é responsável 
por adicionar o endereço MAC de origem e de destino – [...], o endereço 
MAC é um endereço físico de uma placa de rede. Os quadros que são 
destinados a outras redes utilizarão o endereço MAC do roteador da rede 
como endereço de destino.  
[...] 
A camada Física é a responsável por converter o quadro gerado pela 
camada MAC em sinais elétricos (se for uma rede por cabos) ou 
eletromagnéticos (se for uma rede sem fio). (TORRES, 2007) 

 

 

 Na Figura 21, é demonstrada uma comparação entre os modelos: OSI, 

TCP/IP e Ethernet. 

 

 

 

FIGURA 21 - Arquitetura da Ethernet. 

Fonte: http://www.clubedohardware.com.br/artigos/1351/6, 2007. 

 

 

 A Ethernet se caracteriza, portanto, como a parte física que liga a camada 

de software a outros equipamentos. Ela utiliza sinalização banda base (baseband), 

que se serve de toda a largura de banda disponível no meio físico de transmissão. 

                                                                                                                                                         
17 http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/eg3567/lan-pages/llc.html 
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 É uma tecnologia de broadcast de meios físicos compartilhados. O 

método de acesso CSMA/CD (carrier sense multiple access/collision detection) 

usado na Ethernet, (ROMERO, 2004), executa as funções: 

 

• Transmitir e receber pacotes de dados. 

• Decodificar pacotes de dados e verificar se os endereços são 

válidos, antes de passá-los às camadas superiores do modelo OSI. 

• Detectar erros dentro dos pacotes de dados ou na rede. 

 

2.11.7 Datagramas 

 

 

 Datagramas são unidades de mensagem com as quais os protocolos 

lidam e são transportados pela rede de computadores. Assim os pacotes, os 

datagramas são formados por um cabeçalho e uma área de dados.  

 A informação geralmente é quebrada em inúmeros pacotes e então 

transmitida. No cabeçalho do pacote há informações importantes para a 

transmissão, como o endereço do destinatário, soma para checagem de erros, 

prioridades, entre outras. 

 Na RCF 104218 é possível ter uma noção básica dos pacotes e/ou 

datagramas IP. Toda a documentação de regulamentação e padronização dos 

datagramas é efetuada através das RCFs e estão em constantes validação e 

atualização. 

 Nas Figuras 22 e 23 são ilustrados os modelos para os datagramas IP e 

TCP. Baseado no material disponível no site da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto19 o datagrama é a estrutura da informação que será 

transmitida caso o conteúdo exceda as limitações de transmissão (1500 Bytes), 

então a transmissão é segmentada em duas ou mais partes, sendo cada bloco um 

pacote de informação que será enviada, este procedimento é chamado de 

disassembler20. 

 

                                                 
18 Disponível em: http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1042.txt 
19 Disponível em: http://paginas.fe.up.pt/~goii2000/ 
20 Disponível em: http://www.ietf.org/rfc/rfc1034.txt 
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FIGURA 22 - Datagrama IP. 
Fonte: http://penta.ufrgs.br/Esmilda/datagram.html, 1995. 

 

 

 Os datagramas IP têm um cabeçalho que contém endereçamento de 

rede, conforme a Figura 23. Os roteadores examinam o endereço de destino no 

cabeçalho IP para direcionar os datagramas para seu destino (FELIPE, 2005). 

 

 

 

FIGURA 23 -Datagrama TCP. 
Fonte: http://penta.ufrgs.br/Esmilda/fmtoTCP.html, 1995. 
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2.11.8 Protocolo de transferência de hipertexto 

 

 

 Protocolo de Transferência de Hipertexto (HyperText Transfer Protocol - 

HTTP) permite a transferência de informações na Web através de caracteres ASCII. 

A documentação que regulamenta este protocolo em sua versão 1.0 é a RFC 

194521. 

 Segundo Mokarzel e Carneiro (2004), o datagrama HTTP que utiliza o 

protocolo do tipo cliente servidor é fundamentado em três métodos (comandos): 

 

• GET: Indica que o cliente deseja receber as informações 

identificadas pelo endereço eletrônico (URL), um endereço padrão 

da Internet que identifica o caminho e o nome de um recurso. Ex: 

GET http://www.ifsc.edu.br/ HTTP/1. 

• HEAD: As informações dos recursos headers são trocadas entre o 

navegador e o servidor de maneira transparente ao usuário, e 

podem conter dados sobre o tipo e versão do navegador, a página 

de onde partiu a requisição (link), os tipos de arquivos aceitos como 

resposta, e uma série de outras informações. 

• POST: Usado para transmitir uma informação do cliente para o 

servidor, enviando os parâmetros solicitados sem expor esses dados 

ao usuário. Como não há limite de tamanho, os dados são 

transmitidos via corpo da mensagem. 

 

 A RCF 261622 é uma seção que define a sintaxe e a semântica de todos 

os campos do cabeçalho padrão HTTP/1.1. As entidades são determinadas pelo 

remetente e pelo destinatário, estes são referidos como cliente ou servidor, 

dependendo de quem envia/recebe a entidade. Neste documento são descritos os 

conteúdos dos campos, respostas e solicitações que os clientes ou servidores 

devem executar para que seja criada uma requisição como o modelo abaixo: 

 

 

                                                 
21 Disponível em: http://ftp.ics.uci.edu/pub/ietf/http/rfc1945.html 
22 Disponível em: http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html 
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Modelo: 

 

HTTP/1.1 206 Partial content; 

Date: Wed, 15 Nov 1995 06:25:24 GMT; 

Last-Modified: Wed, 15 Nov 1995 04:58:08 GMT; 

Content-Range: bytes 21010-47021/47022; 

Content-Length: 26012; 

Content-Type: image/gif. 

 

 



 

3 METODOLOGIA 

 

 

Metodologia significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos usados 

para se fazer pesquisa científica, os quais respondem como fazê-la de forma 

eficiente. Segundo Jacobini (2006), esse método foi proposto, no contexto do século 

XVII, como um caminho para melhor apreender o real. Ela é definida como uma 

normativa para o estudo sistemático e lógico dos princípios para dirigir o estudo 

científico, utilizando suposições básicas e técnicas de indagação.  

   

Quando, em um projeto, temos que identificar a metodologia que adotamos, 
podemos falar sobre muitas coisas: desde a perspectiva teórica adotada (as 
grandes concepções sobre os fenômenos a respeitos dos quais se irão 
falar), passando pela questão da abordagem quantitativa ou qualitativa, até 
os procedimentos de coleta e análise de dados que acompanham as 
abordagens e teorias mencionadas (JACOBINI, 2006, p. 57). 

 

 O pesquisador tem o papel de produção do conhecimento e realizador da 

interação entre sujeito e objeto de pesquisa. Nessa perspectiva, os produtos da 

ciência seriam os resultados das interrelações que o sujeito mantém com a 

realidade. 

 Esse trabalho é classificado como pesquisa aplicada quantitativa, 

utilizando procedimentos técnicos bibliográficos e experimentais, com objetivos 

exploratórios e explicativos. A etapa exploratória visa estabelecer os critérios de 

amostragem e a definição de instrumentos e procedimentos para síntese e a análise 

de dados e informações. Sobre pesquisa quantitativa, Silva e Meneses (2001) 

colocam: 

 

[...] considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em 

números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o 

uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, 

mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, 

etc.) (SILVA; MENESES, 2001, p. 20). 

 

 Consoante Ruiz (2008), uma pesquisa de laboratório permite provocar, 

produzir e explorar fenômenos em condições de controle, o que possibilita repeti-los 

dentro de um plano de modificações sistemáticas das variáveis independentes, com 
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objetivo de descobrir as condições antecedentes responsáveis pelo evento 

subsequente, ou variável dependente assumida como objeto da pesquisa. 

 Neste caso, pode-se dizer que o ponto de partida de uma pesquisa é a 

teoria, que engloba uma tentativa de formular explicações acerca de algum aspecto 

da realidade. A partir dela, uma ou várias hipóteses são formuladas pelo uso da 

dedução. 

 

 
3.1 Métodos aplicados 

 

 

 O desenvolvimento e estudo foram realizados no laboratório de TCC do 

Departamento Acadêmico de Eletrônica, do Campus Florianópolis do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, durante o período de 

agosto de 2009 a junho de 2010. Utilizando-se dos recursos disponíveis neste 

laboratório tais como bancadas, rede Ethernet, equipamentos de medição, fontes e 

ferramentas manuais.  

 Partindo da pesquisa bibliográfica como ponto inicial do trabalho buscou-

se efetuar o levantamento das características necessárias para o desenvolvimento 

do equipamento que realizaria a medição de energia elétrica e comunicação com a 

rede Ethernet. Após esta etapa, os resultados serviram como base para realizar a 

pesquisa exploratória, objetivando a busca e descrição detalhada de componentes. 

Em comjunto foram eleborados diagramas de blocos e fluxogramas para descrever 

os estágios operacionais e estrutura de funcionamento de software. 

 Na sequência, realizou-se o desenvolvimento do firmware (software 

embarcado) através de metodologia própria para programação de dispositivos, 

utilizando linguagem de modelagem unificada (UML) para moldar o sistema. Foram 

selecionadas e empregadas práticas de engenharia de software que se tornaram 

bem sucedidas na modelagem de sistemas complexos, segundo os grupos de 

desenvolvedores de software livre. 

 Apresentação dos resultados caracterizara a última fase de pesquisa a 

qual terá o caráter explicativo e buscará relatar e descrever singularidades da 

pesquisa aplicada desenvolvida neste trabalho. 

 



 

4 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

 

Mediante a definição do problema de pesquisa deste trabalho – o controle 

da demanda de energia elétrica – efetuou-se o levantamento das informações 

técnicas e principais características desta indagação. Alguns pontos selecionados 

como relevantes para o desenvolvimento: 

 

• Qual tipo de equipamento. 

• Quais grandezas elétricas.  

• Formas de medição. 

• Quais métodos de controles de cargas seriam utilizados. 

• Características econômicas. 

 

 Através destes questionamentos, gerou-se uma série de pesquisas 

bibliográficas e de consultas a fabricantes do ramo energético, especialmente 

empresas que desenvolvem ou implantam soluções em controle de demanda. Essas 

indagações objetivaram coletar o maior número de informações sobre as soluções já 

existentes no mercado. Como os fabricantes não disponibilizam as características 

construtivas dos equipamentos, devido à propriedade industrial, os dados coletados 

ficaram restritos às informações técnicas disponíveis, tais como: 

 

• Características físicas (peso e dimensões). 

• Tensão de alimentação. 

• Modelo de Interface Homem Maquina (IHM). 

• Número de saída a ser controlada. 

• Tipo de ligação trifásica (Y ou ∆) e monofásica. 

• Níveis de tensão para leitura. 

• Formas de registro (valores e períodos). 

• Formas de alertas. 

• Formas de comunicações. 
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 A partir destas análises, construiu-se um diagrama de blocos com o intuito 

de visualizar melhor a questão para buscar a solução, com o posterior 

desenvolvimento da tecnologia necessária.  

Na Figura 24, o destaque em pontilhado é responsável pela medição e 

acionamento de cargas e, o destacado com tracejado, o módulo de comunicação: 

 

 

 

FIGURA 24 - Diagrama de blocos. 
 

 

 Na sequência, elaborou-se o cronograma de atividades para o 

acompanhamento contínuo do andamento das tarefas , conforme apresentado na 

Tabela 12: 

 

 

TABELA 12 - Cronograma de atividades. 
 Semanas 

Nº Etapas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Leitura de normas  X X              
2 Pesquisa de componentes X X X X X            
3 Compra de componentes  X X X X X           
4 Montagem de protótipo  X X X   X X X X       
5 Programação de firmware X X X X X X X X X X X X     
6 Programação Software       X X X X X X     
7 Testes de Firmware X X X X X X X X X X X X X X X  
8 Testes de Hardware  X X X X X X X X X X X X X X  
9 Relatório  X X  X  X  X  X X X X X X 

10 Apresentação              X X X 

 

 

 Com a divisão dos módulos, o nível de flexibilização do projeto ampliou-se 

devido aos requisitos de hardware e software de que cada bloco necessitava. Suas 

especificações auxiliaram na pesquisa dos componentes, na busca por soluções em 

circuitos integrados, métodos de medição e de comunicação com a Internet. Como 
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resultado desta pesquisa, descreveu-se um diagrama de blocos específicos, 

conforme visualizado na Figura 25, na qual o destaque pontilhado sinaliza o módulo 

de Ethernet e, o tracejado, o de medição.  

 

 

 

FIGURA 25 - Diagrama de blocos específicos. 

 

 

 As escolhas dos microcontroladores AVR da ATMEL® foram motivadas 

pelos seguintes fatores: a interface de programação (AVRStudio) é da própria 

fabricante do chip e a mesma disponibilizá-lo “gratuitamente”; documentação técnica 

e Application Notes (AN) de fácil acesso e pesquisa; comunidade de 

desenvolvedores disponibilizam seus trabalhos e experiências, acentuando a curva 

de conhecimento. 

 Outra motivação para o uso dos microcontroladores da ATMEL® é o 

custo equivalente ou inferior ao seu concorrente Microchip. Na Tabela 13 é feita uma 

relação entre um Atmega168 e um PIC16F767 onde é possível verificar a diferença 

entre os preços destes componentes. Ressaltando que este é o preço de venda no 

padrão de varejo (unidades) e os mesmos não estão agregados de impostos sobre 

importação.  

 Destaca-se ainda o desempenho superior dos componentes da ATMEL®, 

normalmente quatro vezes mais rápidos, além de disponibilizarem mais recursos. 
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TABELA 13 - Comparação entre ATMega168 e o PIC16F767 

CI Frequência Flash RAM EEPROM Valor 

ATMega168 20MHz 16K bytes 1K Bytes 512 Bytes $3.70 

PIC16F767 20MHz 8K -14 bits 368 bytes - $5,40 

Fonte: dados tabulados do site da Empresa Futurlec23  

 

 

 Contudo, foi cogitado o uso de microcontroladores ARM para o módulo de 

Ethernet, porém a diferença de custo afastou essa possibilidade. Na Tabela 14 é 

feita uma comparação de preços entre um microcontrolador da ATMEL® 

(Atmega128) e ARM de 32 bits. É importante destacar que os três dispositivos 

possuem características diferentes, e não devem ser considerados como 

equivalentes. 

 

 

TABELA 14 - Demonstrativo de preços entre AVR e ARM. 
CI Freq. Flash RAM ROM Núcleo Valor 

Atmega128 16MHz 128K Bytes 4K Bytes 4K Bytes AVR 8-bits $13.90 

STM32F103RCT6 72MHz 256K Bytes 64K Bytes - Cortex M3 $5.90 

LPC2134FBD64 60MHz 128K Bytes 16K Bytes - ARM7 $6.90 

Fonte: dados tabulados do site da Empresa Futurlec. 

 

 

 Na Tabela 15 consta uma cotação realizada no dia 17 de maio deste ano, 

através de um fornecedor brasileiro; os preços estão com valores em dólares. 

 

 

TABELA 15 - Cotação de componentes. 
Componente Valor 

ATMEGA128-16AU (ATM)  $25,00 
STM32F103RCT6 (ST)  $20,00 
LPC2134FBD64 (NXP)  $19,50 

Fonte: Cotação realizada em 17/05/2010, na empresa Orielec. 

 

 

                                                 
23 Pesquisa realizada em 12 de maio de 2010, no site www.futurlec. 
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 Esta divergência de valores é o resultado dos softwares de 

desenvolvimento possuírem diferentes formas de cobrança por uso. Quanto ao 

“gratuito”, a ATMEL® não cobra diretamente por uma licença, o custo da mesma é 

diluído com o valor do chip vendido. No entanto, o software de desenvolvimentos da 

Keil24 é vendido entre $2000,00 a $5000,0025.  

 Desta forma, optou-se por usar o ATMEGA128 como unidade de controle 

para do módulo de comunicação, excluindo a possibilidade do uso de softwares não 

licenciados.  

 

 

4.1 Módulo de medição 

 

 

 A ANEEL disponibiliza a Resolução Normativa nº 395/2009 – Sistemas de 

Medição, a qual estabelece os requisitos mínimos para medição das grandezas 

elétricas aplicáveis ao faturamento, à qualidade da energia elétrica, ao planejamento 

da expansão e à operação do sistema de distribuição. Apresenta juntamente as 

exigências básicas para a especificação dos materiais, equipamentos, projetos, 

montagem, condicionamento, inspeção e manutenção dos sistemas de medição. 

 A ANEEL estabelece na Norma 395 as diretrizes para a realização da 

medição e coleta de dados energéticos, quando couber: 

 

• Ao faturamento. 

• À qualidade da energia (Qualidade e Eficiência Energética - QEE). 

• Às cargas do sistema de distribuição. 

• Aos estudos de previsão de demanda. 

• Às curvas de carga. 

 

 Para atendimento destes requisitos, os dados medidos e coletados 

deverão ser: 

• Demanda em kW para faturamento dos encargos relativos ao uso 

dos sistemas de distribuição. 
                                                 
24 Disponível em: http://www.keil.com/uvision/ 
25 Disponível em: http://www.lpctools.com/ 
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• Montantes de energia em kWh para fins de faturamento. 

• Parâmetros para cálculo de indicadores de (QEE) nos pontos pré-

definidos. 

• Armazenados em memória de massa contendo kWh e kVARh para 

levantamento de curvas de carga e Vrms para conformidade de 

tensão. 

 

 Na Figura 26 é apresentado o diagrama unifilar genérico de instalação 

dos mecanismos de medição para os consumidores do grupo A, podendo haver 

alterações de acordo com a subclasse. O uso de Transformadores de Corrente e de 

Potencial (TP e TC) objetiva reduzir os níveis de tensão e corrente. 

 

 

FIGURA 26 - Diagrama unifilar de uma ligação de unidade consumidora. 
Fonte: Resolução Normativa nº 395/2009. 

 

 

 Na Resolução Normativa nº 395 são averiguadas as principais 

características para equipamentos de medição de energia elétrica; através dela 

definiram-se as pesquisas de componentes e formas de medição. Desenvolveu-se o 

módulo de medição em 3 etapas:  

 

• Medição. 

• Processamento. 

• Controle de carga. 
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4.1.1 Medição 

 

 

 A medição de elevados níveis de tensão, corrente ou potência de forma 

direta, ou seja, através da manipulação direta da grandeza medida, encontra 

limitações nas características construtivas dos instrumentos de medição. Para 

contornar esta dificuldade, empregam-se com frequência transdutores, que são 

dispositivos capazes de converter um nível da grandeza a ser medida em outro 

nível, capaz de ser manipulado pelo instrumento de medida. 

 Desta forma, optou-se por Transformadores de Corrente (TC) 

exclusivamente para medidas de corrente alternada, que operam sobre a relação de 

correntes em função do número de espiras de um transformador. A maioria dos TC 

proporciona isolação galvânica entre o sinal de entrada e o sinal de saída, e as 

proporções de transformação permitem o emprego de instrumentos de medição 

comuns. 

 Para a medição de valores de tensão utilizou-se um divisor de tensão 

resistivo, desta forma os sinais podem ser mensurados utilizando escalas de alguns 

milivolts ou miliamperes. O TC disponibilizado para este trabalho possui uma relação 

de transformação de 1800/1 (ao passar 1800 A os terminais de saída registrariam 1 

A) e o divisor resistivo de 1MΩ/1KΩ (dando uma relação de transformação de 

aproximadamente 1000/1, pois os resistores apresentam variação das 

características Ôhmicas). 

 Até esta etapa as grandezas elétricas encontram-se na forma analógica, 

deste modo empregou-se o circuito integrado conversor analógico digital, ADE7758, 

da Analog Devices, este componente mostrou ser muito robusto e a sua estrutura 

permite, por meio de configurações de registradores, realizarem medições em 

sistemas monofásicos, bifásicos ou trifásicos, incorporando ainda funções de 

voltímetro e amperímetro RMS, medidor de frequência e sensor de temperatura do 

chip, detecção de afundamento, interrupção ou pico de tensão ou corrente por fase. 

Ele também possibilita a amostragem rápida de sinais de tensão ou corrente para 

análise de forma de onda. Os sinais de medição são fornecidos por meio de uma 

interface de comunicação serial (SPI) – Figura 27. 
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FIGURA 27 - Modelo do conversor ADE7758. 
 

 

 Segundo a documentação deste componente, o uso de TC e divisores 

resistivos são classificados como circuitos testes de validação e medição. Contudo, 

observaram-se limitações na escala de medição de tensão (1 volt de pico a pico) e 

corrente (40 mA) por fase de leitura. 

 Efetuando a relação de transformação utilizando o TP e o divisor de 

tensão: 

 

 

AmAI 72401800max =⋅=  

ppVVV 100011000max =⋅=  

 

 

 Os valores adquiridos de Imax e Vmax demonstram os valores máximos 

para leitura de tensão e corrente com base nas relações de transformações geradas 

a partir dos componentes empregados, todavia é possível obter novas relações 

utilizando outros componentes. 

 O laboratório utilizado para medições não dispunha de fontes trifásicas ou 

tensões acima de 220 volts (tensão eficaz), portanto as limitações dos transdutores 

não geraram conflitos. 

 Na Figura 28 é apresentado o esquema elétrico do ADE7758, com o qual 

se desenvolveu a placa de circuito impresso (PCI). 
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FIGURA 28 - Esquema elétrico do CI ADE7758 
Fonte: Anexo 2 – adaptado. 

 

 

 Na Figura 29 é apresentada a placa de medição, o destaque pontilhado 

apresenta os TC, e em azul os conectores e os divisores de tensão da rede que será 

medida. 

 

 

 
FIGURA 29 - Medição. 
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 Na sequência é mostrada a placa de medição instalada na bancada – 

Figura 30. Observa-se que o TC é transpassado por um condutor isolado, a medição 

ocorre através do campo magnético gerado, no mesmo. 

 

 

 
FIGURA 30 - Placa de medição instalada. 

 

 

 Na Figura 31 é indicado onde são feitas as leituras de tensão (V) e 

corrente (A). 

 

 
FIGURA 31 - Bancada de teste, indicação das medidas de tensão e corrente. 
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4.1.2 Processamento 

 

 

 Os dados adquiridos analogicamente são convertidos em valores digitais 

através do ADE7758. Com estas aquisições de dados, realizam-se funções 

matemáticas, filtros digitais e correções de calibração, disponíveis no próprio 

dispositivo conversor, que possibilita efetuar configurações em seus registradores e 

leitura de seus respectivos valores. A comunicação é realiza através do barramento 

Serial Peripheral Interface (SPI), utilizando os procedimentos de escrita e leitura, 

conforme exemplo demonstrado na Figura 32. 

 

 

 

FIGURA 32 - Comunicação de escrita e leitura utilizando a SPI. 

Fonte: Folha de dado do ADE7758. 

 

 

 Para controlar e gerenciar o módulo de medição utilizou-se o 

microcontrolador Atmega168 (AVR) com linguagem C e empregando o compilador 

AVRStudio. Na Figura 33 é apresentado o Kit MegaAVR, uma ferramenta de 

desenvolvimento encarregada de inicializar o dispositivo de medição, controle das 

cargas, registro dos valores de leituras e comunicação com o módulo de interface 

Ethernet. 
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FIGURA 33 - Kit MegaAVR. 

 

 

 Na Figura 34 é disponibilizado o esquema elétrico e os periféricos 

disponíveis no kit de desenvolvimento. 

 

 

 
FIGURA 34 - Esquema elétrico do Kit MegaAVR. 
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 Na Figura 35 é apresentado o módulo de medição e controle de cargas 

instalado na bancada de teste. 

 

 

 
FIGURA 35 - Bancada de teste: acionamento e Módulo de Medição. 

 

 

4.1.3 Controle de carga 

 

 

 Para o acionamento e controle de cargas, empregaram-se dispositivos 

semicondutores operados em regime de chaveamento para realizar o controle do 

fluxo de energia. 

 Com essa finalidade, utilizou-se um TRIAC, resultando em uma chave 

eletrônica bidirecional capaz de conduzir a corrente elétrica nos dois sentidos. Isto 

torna o TRIAC um conveniente dispositivo de controle para circuitos de corrente 

alternada, permitindo acionar grandes potências com circuitos acionados por 

correntes da ordem de miliamperes.  

 Segundo Tooley (2007), “[...] com isto, os TRIACS proporcionam controle 

total sobre a onda e apresentam desempenho superior nas aplicações de controle 

de potência CA.” 
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 Na Figura 36 é apresentado o circuito elétrico de controle da carga. 

Observação: o uso de apenas dez (10) unidades de controle não é restritivo, e sim 

apenas para a demonstração e testes práticos.  

 

 

 

 

FIGURA 36 - Esquema elétrico da placa de acionamento. 

 

 

 Para este acionamento, empregou-se o TRIAC modelo BTA12 e 

optoacopladores MOC3020. Com este esquema elétrico, efetuou-se a montagem da 

placa, que é apresentada na Figura 37. 

 

 

 

FIGURA 37 - Placa de acionamento de cargas. 



 

 

94 

4.1.4 Operação 

 

 

 O fluxograma desenvolvido para executar as tarefas do módulo de 

medição é ilustrado na Figura 38. Inicialmente o microcontrolador deve inicializar 

seus periféricos, métodos e habilitar suas interrupções. Na sequência foi criada uma 

máquina de estados que atualiza e valida os eventos gerados e também executa as 

solicitações requeridas. 

 

 

 

FIGURA 38 - Fluxograma do módulo de medição. 
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 Através do método de comunicação UART (serial) desenvolveu-se um 

protocolo de troca de dados, conforme ilustrado na Figura 39. Ao ser requerido ou 

enviado determinado dado via serial do microcontrolador, são geradas interrupções 

e sinalizações. É efetuado o tratamento das informações recebidas ou respostas de 

solicitações que, por sua vez, é submetido a um protocolo específico. 

 

 

 

FIGURA 39 - Fluxograma de solicitação de dados. 

 

 

 Na sequência elaborou-se um protocolo para executar três tarefas: 

configuração, solicitação de parâmetros e envio de dados. Na Tabela 16 são 

apresentados os campos do protocolo de comunicação: 

 

 

TABELA 16 - Campos do protocolo de comunicação. 
Inicio Header MSN Stop_MSN Termino 

 

 



 

 

96 

 O quadro da Figura 40 relata a descrição dos campos, qual a devida 

função do campo e quantidade de bytes empregados. 

 

 

 

FIGURA 40 - Descrição dos campos do protocolo. 
Nome do protocolo: MEDINE (MEDição e INterface Ethernet). 

 

 

4.2 Módulo Ethernet 

 

 

 O estudo da rede e protocolo Ethernet é um processo que vem sendo 

desenvolvido, há pelo menos 2 anos, em parceria com outros pesquisadores. 

Iniciou-se as análises com um projeto Tuxgraphics26, e após a implementação e 

teste com o hardware utilizado no mesmo, observou-se restrições no 

microcontrolador, neste caso o Atmega88, uma versão com valor de memória de 

                                                 
26 Disponível em: http://tuxgraphics.org/electronics/. Acesso em: 29/05/2010. 

Campo Bytes Descrição 

Início 1 Caractere de início de mensagem usar (<) 

 

Campo Bytes Descrição 

Operação 1 Configuração: 0x01; Dados: 0x02; Controle: 0x03; 

start_parit 1 Byte pré-estabelecido igual ao caractere (!)(0x21) Header 

qnt_char_msn 1 Quantidade de caracteres que serão transmitidos 

 

Campo Bytes Descrição 

MSN [..] 
No conteúdo da Mensagem a quantidade de bytes é variável, é 

determinado e limitado pelo Header. 

 

Campo Bytes Descrição 

STOP_parit 1 STOP_parit = START_parit+ NT_CHAR_MSN 
Stop_MSN 

CRC 2 CRC_H = 0XBB e CRC_L = 0XDD 

 

Campo Bytes Descrição 

fim 1 Caractere de início de mensagem usar (>) 
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programa menor que o Atmega168. Esta limitação exigiu a busca de um novo 

modelo de microcontrolador que disponibilizasse mais recursos. 

 Este projeto apresentou o CI responsável pela camada MAC e PHY, 

desenvolvido pela Empresa Microchip, o integrado ENC28J60. Tal componente é um 

controlador específico para comunicação Ethernet, comunicando-se via SPI, torna-

se uma interface capaz de migrar para inúmeras plataformas microcontroladas. Além 

de ser totalmente compatível com a especificação IEEE 802.3 para o protocolo de 

comunicação de rede, inclui uma série de filtros de pacotes para reduzir o número de 

dados recebidos e possui DMA interno, amplificando a velocidade de comunicação. 

Na Figura 41 é apresentada uma PCI no formato para o uso em matriz de contato 

(Stamp). 

 

 

 

FIGURA 41 - Ethernet Mini Stamp. 
Fonte: www.futurlec.com, 2010. 

 

 

 Durante a pesquisa para migração de plataforma microcontrolada, 

buscou-se um componente que atendesse o hardware mínimo proposto por 

Mokarzel e Carneiro (2004), sendo: Memória de programa (Flash) 32 KB, 2 KB de 

memória RAM e portas de comunicação compatíveis com controlador Ethernet. Esta 

limitação ocorre devido ao pacote TCP/IP, seguindo a padronização das RFC, a qual 

determina o número de caracteres ou bytes a ser transmitida em uma rede com este 

protocolo não deve ultrapassar 1500 bytes, e o mínimo é 300 bytes. 

 Porém, efetuando a pesquisa das soluções existentes no mercado e dos 

projetos disponíveis para estudo, observou-se que este hardware mínimo é 

incompatível com o projeto, pois não seria possível criar uma fila de transmissão e 
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recebimento de pacotes ou o procedimento de reassembly (método de transmissão 

para grande quantidade de dados). Assim, aderiu-se o uso do Atmega128 em 

modelo stamp – ilustrado na Figura 42 – apresentando as características: Memória 

Flash de 128 KB, Memória RAM de 4 KB e Memória EEPROM com 4 KB. 

 

 

 

FIGURA 42 - Atmega128 Stamp. 
Fonte: www.futurlec.com, 2010. 

 

 

 O estudo realizado buscou agregar conhecimento sobre projetos de 

softwares e metodologias de desenvolvimento dos mesmos, com o objetivo de 

aperfeiçoar os conhecimentos já adquiridos, o que resultou na técnica de 

programação orientada a dispositivos, que traz inúmeras vantagens, como o 

reaproveitamento de código e a abstração do tipo de hardware, linguagem e 

compiladores utilizados. 

 Um exemplo deste tipo de metodologia é encontrado no projeto mantido 

por Roland Riegel27, no qual o software desenvolvido segue um padrão de pilha, 

onde cada camada é mais restritiva que sua anterior. Na Figura 43 é apresentada 

em forma de pirâmide a ideia  do software em padrão de pilha. O uso deste método 

é vantajoso devido ao fato que a aplicação não fica restrita a um determinado tipo de 

hardware, pois quem acessa e manipula as interfaces são os drivers que se situam 

na base do software. 

                                                 
27 Disponível em: http://www.roland-riegel.de/. Acesso em 25/05/2010. 
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FIGURA 43 - Estrutura do software. 
 

 

 O projeto de Roland Riegel efetua a comunicação de um microcontrolador 

Atmega128, através de um controlador Ethernet ENC28J60, com o ambiente da 

Internet. Empregaram-se os conceitos levantados por ele, como a camada de 

software que faz intermédio do hardware do módulo Ethernet com a aplicação final. 

Na Figura 44 é apresentada a placa PCI elaborada pra dar suporte ao 

microcontrolador e ao controlador de rede. 

 

 

 

FIGURA 44 - Módulo Ethernet. 

 

 

 
Drives dos periféricos 

Pilha TCP/IP 

 Aplicação 
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 Na Figura 45 é ilustrado o esquema elétrico da PCI de módulo. 

 

 

FIGURA 45 - Esquema elétrico, módulo Ethernet. 

 

4.3 Bancada de testes 

 

 

 Para a validação dos conceitos, montou-se uma bancada de testes que é 

apresentada na Figura 46. 
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FIGURA 46 - Bancada de testes. 

 

 

 A bancada foi construída com dez (10) cargas resistivas – lâmpadas de 

200 watts cada – que são acionáveis através da placa de controle, proporcionando a 

possibilidade de variação de potência. Na Figura 47 são mostrados os módulos de 

Ethernet, medição e placa de controle de carga, instalados na bancada de teste. 

 

 

 

FIGURA 47 - Bancada, vista frontal. 
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 Após a fixação das placas na bancada, realizaram-se manobras de 

medição, acionamento de cargas e análise dos resultados com a placa controladora 

de Ethernet. Na Figura 48 é ilustrada a ligação feita em uma rede privada para 

validação do módulo. 

 

 

FIGURA 48 - Rede de teste. 

 

 

 A Figura 49 demonstra a realização do disparo com o comando ping 

contra o módulo de rede. O comando ping exibe se o destino respondeu e quanto 

tempo demorou em receber uma resposta. Caso ocorra uma falha na remessa ao 

destino, o comando exibirá uma mensagem de erro. 

 

 

FIGURA 49 - Disparando comando de ping no módulo Ethernet. 

 

Módulo Ethernet 
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 O comando ping envia ao endereço indicado pacotes ICMP do tipo ECHO 

REQUEST, que ao serem recebidos pelo destinatário são respondidos com pacotes 

ICMP do tipo ECHO REPLY. Este comando é a primeira ferramenta a ser utilizada 

para se constatar a existência ou não de conectividade física com um componente 

da rede. 

 Durante a realização dos testes com o módulo Ethernet utilizou-se o 

software para análise do tráfego de rede, que é classificado como sniffer, um 

programa que coloca a placa de rede em "modo promíscuo", capturando todos os 

pacotes que chegam até a máquina, independentemente de serem para ela ou não, 

gerando uma sequência de informações que podem ser analisadas. 

 Entretanto esta etapa do projeto teve que ser realizada numa rede 

isolada, respeitando as normas da Instituição. Pois de acordo com a RESOLUÇÃO 

N° 05/2007/CA do Colegiado Administrativo do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Santa Catarina, normatiza as políticas de tráfego e segurança da 

informação no CEFET-SC: 

 

CAPÍTULO III 
DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (RTIC) 
[...] 
Art. 5º Na utilização dos recursos (RTIC) do CEFET-SC, o usuário deve, 
obrigatoriamente: 
[...] 
X. não utilizar quaisquer programas ou dispositivos para interceptar ou 
decodificar senhas ou similares; 
[...] 
XIV. não utilizar os recursos (RTIC) para o monitoramento não autorizado 
de mensagens eletrônicas ou de quaisquer transmissão de dados; 
[...] (CEFET-SC, 2007) 

 

 Na sequência serão apresentado telas do software sniffer de captura dos 

pacotes que trafegaram dentro da rede. Na Figura 50 visualiza-se a informação do 

cabeçário da página de autenticação negada. 
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FIGURA 50 - Análise de pacotes da autenticação. 
 

 

 A tela representada pela Figura 51 reporta o conteúdo do pacote 

específico para transfêrencia de imagem através do protocolo TCP/IP.  

 

 

 

FIGURA 51 - Análise de pacote da transmissão de imagens. 
 

 

 A Figura 52 apresenta um pacote de Hipertexto no qual são transferidas 

informações para a montagem de uma página web. 
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FIGURA 52 - Análise de pacotes da página WEB. 
 

 

 O servidor web é uma das três aplicações do projeto inicial de Roland 

Riegel, que são disponibilizadas como modelos: Cliente DHCP, Servidor Web e 

Cliente NTP (cliente de hora GMT). Na Figura 53 é apresentada a página que 

executa a autenticação para se ter acessa ao ambiente web. 

 

 

 

FIGURA 53 - Acesso através de senha. 
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 Na Figura 54 é apresentada a página inicial do servidor web, com a 

representação gráfica dos dados apresentados. 

 

 

 

FIGURA 54 - Página Web. 
 

 

 Executando alterações na programação do ambiente web, para que o 

mesmo disponibilize a capacidade de transferir figuras contidas no interior do módulo 

Ethernet. Desta forma, utilizou-se o logo da Instituição cuja imagem  é visualizada na 

Figura 55. 

 

 

FIGURA 55 - Apresentando imagens através do servidor web. 
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 O gráfico ilustrado na Figura 56 apresenta uma simulação de carga com 

um valor de ultrapassagem de demanda contratada em “Demanda 3”. Buscou-se 

representar uma situação na qual o sistema deveria atuar, porém foi necessário 

reduzir o valor de carga a fim de evitar danos à bancada devido ao calor gerado 

pelas lâmpadas durante o período que permaneceram acionadas. 
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FIGURA 56 - Simulação de carga. 
 

 

 Através do software de interface com a serial – Terminal – realizou-se 

coleta de dados e análise das configurações da placa de medição, apresentado na 

Figura 57. Com a recepção dos dados do módulo, foi possível estabelecer regras 

para o controle de carga. 
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FIGURA 57 - Coleta de dado através da serial. 

 

 

 Com base na carga disponível na bancada (2000 watts), definiram-se 4 

patamares de controle, utilizando a equação para cálculo de demanda, onde: a partir 

da soma algébrica da potência consumida, dividida pelo número de amostras 

colhidas em um intervalo de 15 minutos, se obtém a demanda de potência requerida 

do sistema. As regras que se definiram foram: 

 

• Potência maior que 1000 e menor que 1150 watts: 1 Carga 

desligada. 

• Potência maior que 1150 e menor que 1300 watts: 2 Cargas 

desligadas. 

• Potência maior que 1300 e menor que 1500 watts: 3 Cargas 

desligadas. 

• Potência maior que 1500: 5 Cargas desligadas. 

Configuração e Leitura 
dos registradores 

Medições 
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 Com este exemplo de regras, a estabilização na potência consumida foi 

alcançada no patamar entre 1150 e 1300 watts. Executaram-se testes forçados onde 

se inseriu uma carga adicional de 1200 watts, porém o disjuntor para proteção 

desarmou-se após 30 segundos. 

 O controle realizado na carga obteve sucesso, pois efetuou os devidos 

desligamentos das cargas, assim como sua religação quando o consumo 

demandado apresentou folga para o mesmo. 

 

 

4.4 Aplicação 

 

 

Após efetuar o levantamento necessário acerca da proposta de pesquisa 

e testes de validação com bancada, pretendia-se realizar a aplicação e ensaios 

práticos em campo. Contudo, para tanto, seriam necessárias alterações no protótipo 

e a criação de um gabinete, afim que o mesmo possa ser inserido na rede elétrica, 

além da emplementação de um protocolo entre placa de medição e placa e 

comunicação. 

Nesta etapa o usuário utilizaria o ambiente web para configurar qual 

sistema de tarifação (horossazonal ou convencional), juntamente com o mecanismo 

de prioridade de cargas. Desta forma poderia-se obter o controle em tempo real sem 

que houvesse a necessidade do usuário adentrar a substação de energia, onde 

normalmente é um ambiente com alto grau periculosidade. 

Através destas configurações o controlador de demanda estaria apto a 

exercer suas tarefas de medição e controle de energia de forma autônoma, além de 

prover o interfaceamento com o usuário sem submetê-lo a um ambiente inóspito. 

Contudo, os trabalhos não foram finalizados devido ao curto período de 

desenvolvimento e à falta de recursos financeiros para compra e fabricação de placa 

para componentes (surface mounted device - SMD) e gabinete.  
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4.5 Custo do Projeto 

 

 

 Na Tabela 17 é apresentada a relação dos gastos com o projeto. 

Observação: os valores destacados com hachuras são referentes aos componentes 

doados. 

 

 

TABELA 17 - Custos com o projeto. 
Quantidade Descrição Valor 

1 Atmega168 R$ 10,00 

1 Atmega128 R$ 35,00 

1 JTAG debug R$ 70,00 

1 LCD R$ 25,00 

1 ADE7758 R$ 15,00 

3 Transformadores de Corrente R$ 50,00 

10 Lâmpadas 200 watts R$ 36,00 

10 Bocais R$ 25,00 

1 Tomada R$ 3,50 

1 Componentes diversos R$ 80,00 

1 ENC28j60 R$ 35,00 

1 Disjuntor R$ 5,00 

1 Conversor USB Serial R$ 55,00 

12 BTA12 R$ 25,00 

4 Conector R$ 12,00 

1 Gravador USBtiny R$ 40,00 

1 Peças diversas R$ 10,00 

TOTAL R$ 531,50 

 



 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Para o crescimento econômico sustentável, é fundamental que o setor 

energético forneça o suporte necessário. Neste contexto, é essencial o consumo 

adequado e racional da energia que, por sua vez, deve suprir o mercado em oferta e 

qualidade. 

 A otimização da quantidade de energia consumida conduz à eficiência 

energética, com redução efetiva da fatura, melhoria da transmissão e do uso dos 

recursos energéticos, o que vai ao encontro da preocupação com as alterações 

climáticas, atuando na redução dos impactos ambientais e sociais. 

 Um gerenciador de energia possibilita redução nas despesas com energia 

elétrica, pois é capaz de monitorar o consumo e a demanda de maneira contínua, 

além de fornecer dados que permitam a análise do comportamento da mesma, com 

posterior deliberação de medidas corretivas por parte do usuário. 

 A aplicação do controlador de demanda necessita de investimento 

instalações, alterações na rede elétrica, análise do consumo estimado, 

balanceamento de cargas através de setores, softwares, treinamentos, compra do 

equipamento; além de outras mudanças indiretas para que o sistema seja eficiente. 

Entretanto, sem o uso de um gerenciador de energia, o custo de produção tende a 

elevar-se devido às multas, tributos e valores de demanda contratada de forma 

inapropriada. 

 Este trabalho buscou desenvolver um equipamento de baixo custo que 

executasse medições de energia elétrica e realizasse o controle de potência 

consumida com o valor de demanda contratada, determinando medidas corretivas 

com a finalidade da redução da curva de carga e do consumo de energia elétrica, 

evitando multas desnecessárias. 

 Desta forma, utilizando a metodologia de pesquisa aplicada, desenvolveu-

se um protótipo do controlador de demanda, cujas ferramentas em software livre e 

dispositivos que dispensavam pagamento de licença contribuíram para a redução 

dos custos do projeto. 

 O dispositivo microcontrolado é capaz de executar medições das 

grandezas elétricas e atuar sobre cargas. É munido de uma interface de 
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comunicação com a Internet, canal de fácil acesso que possibilita ao usuário 

monitorar a situação da demanda da empresa. 

 O protótipo é constituído fundamentalmente por microcontroladores da 

ATMEL®, controlador Ethernet da Microchip® e conversor analógico digital da 

Analog Devices®. Seus componentes são largamente utilizados no mercado 

mundial, o que reflete no seu menor custo e facilita sua aquisição. 

 Contudo, um projeto acadêmico não pode ser confrontado diretamente 

com um projeto comercial no quesito custo de produto, pois além dos custos dos 

componentes envolvidos no projeto, são agregados ao valor do mesmo: custos de 

desenvolvimento, administrativos, tributos fiscais, entre outros. 

 A montagem do protótipo tornou possível realização de experimentos 

práticos em bancada, que confirmaram a viabilidade e operacionalidade do projeto, 

com vista a inserção no mercado. 

 Porém, os dados aferidos podiam ser mais completos e precisos caso o 

laboratório disponibilizado pela Instituição não carecesse de equipamentos de 

medição e calibração de grandezas analógicas. 

 O projeto teve sequência até a construção dos módulos de medição e de 

comunicação, com testes individuais, sendo que, na presente data, ainda não 

puderam ser efetuados os testes de integração das placas. 

 O ambiente de pesquisa propiciou adequação do conhecimento adquirido 

durante o curso, com as questões práticas necessárias ao perfil de um 

desenvolvedor de projetos, integrando o acadêmico à vivência do mercado de 

trabalho, sem jamais esquecer o compromisso com uma sociedade mais consciente 

de usufruir dos recursos materiais e ambientais de forma sustentável. 

 O presente trabalho não exauriu as possibilidades de complementação e 

aplicação do protótipo. Por exemplo: uso de outras formas de comunicação, 

softwares de controle e monitoramento de alto nível e outras plataformas 

microcontroladas. 

 A descrição fornecida através deste trabalho faz com que outros 

pesquisadores possam retomá-lo e aperfeiçoá-lo, uma vez que seu objetivo é 

deveras amplo. 
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ANEXOS 
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ANEXO 3 - Folha de dados Atmega128. 
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ANEXO 4 - Folha de dados Atmega168. 
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ANEXO 5 - Folha de dados ENC28j60. 
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