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RESUMO 

 
LUGARINI, Diogo; KOYASHIKI, Lucas K. Sistema de aquisição de consumo de energia 

microcontrolado com acesso remoto via web baseado no Raspberry PI. 2017. 85 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação) – Curso Superior de Engenharia Elétrica. Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba. 2017.  

 

Atualmente em grande parte das residências brasileiras o consumo de energia elétrica não é 

controlado e de pouco conhecimento durante o mês inteiro, somente sabendo o valor de 

consumo no final do mês ao chegar a fatura de energia da sua respectiva concessionária. A 

proposta deste trabalho é de apresentar um medidor de consumo de energia para ser utilizado 

em alguns equipamentos presentes nas residências, mostrando o consumo instantaneamente a 

partir do momento em que o aparelho é conectado, podendo monitorar os dados por meio de 

um site. Para isso, foi desenvolvido um sistema de automação residencial formado por um 

módulo microcontrolado com o PIC 18F2520, para leitura de tensão e corrente em tomadas 

elétricas, e por um módulo central de processamento utilizando o Raspberry PI, para cálculo e 

apresentação do consumo de energia elétrica de equipamentos (carga resistiva) convencionais 

em tempo real através de um sistema Web. O custo total do projeto foi de R$ 305,90 e a 

distância máxima de alcance foi de aproximadamente 12 metros. O projeto foi testado com 

carga resistiva, apresentando valores de consumo e gasto adequados, corroborando o perfeito 

funcionamento da solução proposta. 

 

Palavras Chave: Medidores Elétricos. Sistema Web. Raspberry PI. PIC 18F2520. Consumo 

de Energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
LUGARINI, Diogo; KOYASHIKI, Lucas K. Microcontrolled acquisition system of energy 

consumption with remote access via web based on Raspberry PI. 2017. 85 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação) – Curso Superior de Engenharia Elétrica. Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba. 2017.  

 
Nowadays in the largest part of the Brazilian´s residences there is not a lot of knowledge and 

control regarding the consume of electric energy, the consumers only know how much they 

consumed and spend in the end of every month after the electric energy invoice arrives at home. 

The proposal of this work is to present an energy consume measurement equipment, which can 

monitor instruments, such as Heaters, Light Bulbs and others that are present in the residences, 

showing the instant consume after the instrument is connected and allowing the user to monitor 

the data using a Web Site. For this matter, a residential automation system was developed with 

a Microcontroller PIC 18F2520, to read voltage and current on electric plugs, and a processing 

central module using Raspberry PI, to calculate and present the consume of electric energy of 

equipment (resistive load) in real time through a Web system. The total cost of the project was 

R$ 305.90 and the maximum range was 12 meters. The project was tested with resistive load, 

presenting suitable values for consume and outgoing, corroborating with the perfect functioning 

of the solution proposed.  
 
Keywords: Electric Meters. Web System. Raspberry PI. PIC 18F2520. Energy Consumption. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O consumo de energia elétrica no Brasil vem crescendo todos os anos devido, entre outros 

fatores, ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em conjunto com o aumento vegetativo e 

da renda da população (SOUSA, 2015).  

A crise energética sofrida pelo país no período de 2013 a 2015 aumentou os valores da 

fatura de energia e o índice de inflação aumentou cerca de 8% de janeiro para fevereiro em 2015 

(LAPORTA, 2015). Entre outros fatores, o principal motivo que ocasionou a crise energética neste 

período foi a falta de água. Ou seja, para suprir a demanda de energia, houve a necessidade de 

colocar as usinas termoelétricas em plena carga, aumentando a conta de energia da população 

brasileira (SOUSA, 2015). 

De acordo com as resoluções homologatórias da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), relativas à Companhia Paranaense de Energia (COPEL), é possível observar os valores 

apresentados na Tabela 1 para tarifas de energia no período de 2014 a 2017, que comprovam o 

impacto da crise energética para o período em que a crise teve mais intensidade, nos anos de 2014 

e 2015. Ao mesmo tempo, pode-se observar uma redução significativa da tarifa para o ano de 

2016, no qual houve amenização da crise. Na tarifa do ano de 2017 ouve uma elevação no valor 

em R$/MWh, entretanto não foi algo tão significativo como a queda de 2015 para 2016. 

 

Tabela 1 - Comparação entre tarifas de energia de 2014 a 2017. 

Resolução 

homologatória 

1763/2014 

Resolução 

homologatória 

1897/2015 

Resolução 

homologatória 

2096/2016 

Resolução 

homologatória 

2255/2017 

Tarifa B1 Convencional 

(R$/MWh) 

Tarifa B1 Convencional 

(R$/MWh) 

Tarifa B1 Convencional 

(R$/MWh) 

Tarifa B1 Convencional 

(R$/MWh) 

326,37 492,31 421,47 440,56 

Fonte: COPEL, 2017. 

 

A preocupação em racionar energia elétrica por parte da população cresceu. Logo, existe 

um desejo de monitorar o consumo e gastos de energia, de maneira que isso só é possível através 

de equipamentos elétricos que possam medir e calcular esses dados. 

Os instrumentos elétricos de medição são utilizados para possibilitar às empresas 

fornecedoras de energia calcular o faturamento do consumidor, adequando-se ao quanto este 

utilizou de energia elétrica (MÍNGUEZ, 2007). Além disso, os medidores são aplicados em 

projetos de engenharia que necessitam obter o valor de tensão, corrente e potência, dentre outros. 
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Atualmente, a utilização de instrumentos com mais recursos eletrônicos para a aquisição 

de medidas elétricas vem crescendo progressivamente, pois proporcionam leitura mais precisa, 

são mais estáveis e duráveis em relação aos medidores analógicos (BONFIM, 2002). Além disso, 

permitem o acesso remoto dos valores medidos através de computadores pessoais ou celulares. 

A partir de uma pesquisa feita com consumidores residenciais nos Estados Unidos, foi 

notado que 71% destes mudaram o seu comportamento quanto ao uso de energia elétrica após 

conseguirem acessar os dados de medição remotamente. A partir disto, puderam perceber o quanto 

e como consumiam a energia. Logo, tentaram diminuir os gastos de energia a partir de algumas 

atitudes simples, como desligar todas as luzes quando não existe presença de pessoas no cômodo 

ou ajustando a temperatura ambiente a partir do termostato para reduzir gastos desnecessários 

(CENTERPOINT ENERGY, 2011). 

Nesse contexto, é visível que o uso dos medidores eletrônicos de energia tem muito espaço 

para crescer, principalmente em consumidores residenciais que pouco sabem do seu consumo, 

pois atualmente, nas residências, são encontrados os medidores analógicos, os quais normalmente 

não permitem um fácil acesso aos dados medidos (PAULA, 2013). 

 

1.1. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O tema a ser abordado neste trabalho terá como ênfase os instrumentos de medição elétrica 

para uso em residências com o objetivo de mensurar o consumo e calcular, em tempo real, o valor 

gasto em reais de energia elétrica de equipamentos em ambientes residenciais, incluindo, por 

exemplo, aquecedores, ferros de passar, etc. Para isto, foi desenvolvido um sistema de automação 

residencial composto pelos seguintes itens: (1) módulo microcontrolado para aquisição dos sinais 

de tensão e corrente alternada (CA) consumida da rede elétrica pelo aparelho de prova com 

transferência de dados sem fio, utilizando tecnologia Bluetooth; (2) um módulo central com o 

mini-computador Raspberry PI, que possui a função de processar e disponibilizar os dados de 

consumo de energia elétrica ao usuário através de uma página Web. 

 

1.2. PROBLEMAS E PREMISSAS 

 

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a quantidade de domicílios 

manterá uma tendência de crescimento, para a projeção feita até 2024. Tal projeção é realizada a 

partir de uma relação de habitante/domicílio em conjunto com a estimativa da evolução da 

população pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (EPE, 2015) – dados 
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extremamente importantes para a projeção do consumo residencial de energia elétrica. O consumo 

de energia elétrica residencial é proporcional ao aumento de domicílios e ao aumento da renda 

per capita que são previstos para os próximos anos. Todos os setores – comercial, residencial e 

industrial – terão sua participação no crescimento de demanda, consumo e produção de energia 

elétrica (EPE, 2015). A Tabela 2 e a Tabela 3 demonstram os resultados previstos do número total 

de domicílios permanentes no Brasil, entre período de 2015 e 2024, assim como a projeção do 

consumo de energia elétrica para o mesmo período, respectivamente. 

 

Tabela 2 - Projeção do número de domicílios (mil) nas regiões do Brasil. 

Ano Norte Nordeste  Sudeste Sul  
Centro-

oeste 
Brasil 

2015 4.514 16.582 28.147 9.938 5.002 64.185 

2020 5.136 18.316 31.362 10.996 5.804 71.613 

2024 5.519 19.402 33.397 11.612 6.301 76.231 

Variação (% ao ano) 

2015-2019 2,6 2,0 2,2 2,0 3,0 2,2 

2020-2024 1,8 1,4 1,6 1,4 2,1 1,6 

2015-2024 2,3 1,8 1,9 1,7 2,6 1,9 

Estrutura de participação (%) 

2015 7,0 25,8 43,9 15,5 7,8 100 

2020 7,2 25,6 43,8 15,4 8,1 100 

2024 7,2 25,5 43,8 15,2 8,3 100 

Fonte: EPE, 2015. 

 

Tabela 3 - Consumo de eletricidade (GWh) no Brasil. 

Ano  Residencial Industrial Comercial Outros Total 

2014 132.049 178.055 89.819 73.472 473.395 

2015 138.872 176.971 95.302 76.311 487.456 

2016 145.089 179.574 100.621 79.084 504.368 

2017 151.391 184.370 106.238 82.134 524.133 

2018 157.817 193.359 112.184 85.068 548.428 

2019 164.487 200.950 117.954 88.137 571.528 

2020 171.341 209.463 123.903 91.467 596.174 

2021 178.381 216.202 130.022 94.918 619.523 

2022 185.611 222.822 136.304 98.493 643.230 

2023 193.029 230.409 142.738 102.194 668.370 

2024 200.642 237.287 149.452 106.089 693.470 

Variação (% ao ano) 

2014-2019 4,5 2,4 5,6 3,7 3,8 
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2020-2024 4,1 3,4 4,8 3,8 3,9 

2014-2024 4,3 2,9 5,2 3,7 3,9 

Fonte: EPE, 2015. 

 

A análise das projeções de consumo de energia elétrica traz como base o aumento da renda 

familiar e a capacidade produtiva de energia elétrica prevista. Como novas tecnologias surgem 

rapidamente e adaptam-se ao cotidiano das pessoas (seja por conforto ou por comodidade), a busca 

por controle e gerenciamento do consumo cresce na mesma proporção, fato que pode contribuir 

para o consumo consciente e reduzir gastos desnecessários. Por se tratar de medição de energia 

local, ou seja, equipamentos de uso cotidiano, tem-se a dificuldade em monitorar os equipamentos 

domésticos simultaneamente. Caso não se use o quadro geral de uma residência, medindo a 

energia como um todo dos circuitos, como fazer para medir localmente o gasto de energia de cada 

aparelho doméstico?  

É dessa maneira que se motiva desenvolver um medidor de energia compacto, portátil, de 

preço acessível e eletrônico, que se conecte à tomada e que possa monitorar o gasto de energia 

localmente, utilizando-o com a mesma praticidade de um carregador de aparelhos celulares, por 

exemplo. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo geral 

 

Desenvolver um sistema de automação residencial formado por um módulo 

microcontrolado, para leitura de tensão e corrente em tomadas elétricas, e por um módulo central 

de processamento utilizando o Raspberry PI, para cálculo e apresentação do consumo de energia 

elétrica de equipamentos (carga resistiva) convencionais em tempo real através de um sistema 

Web. 

 

1.3.2. Objetivo específicos 

 

• Utilizar o microcontrolador PIC 18F2520 para integrar o sistema de medição de 

parâmetros de energia; 

• Estudar os componentes e circuitos para o desenvolvimento do sistema de medição de 

tensão e corrente CA; 
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• Utilizar o módulo Bluetooth HC-05 para realizar a comunicação sem fio entre o módulo 

microcontrolado e a placa Raspberry PI; 

• Desenvolver os códigos do sistema no Raspberry PI para calcular o valor em reais do 

consumo de energia medido em um equipamento; 

• Desenvolver um site que possa ser utilizado por um computador pessoal e smartphone 

para acessar os dados de consumo e gasto com energia; 

• Apresentar um sistema de fácil uso para pessoas comuns que desejam saber seu consumo 

e gasto com energia elétrica em certos equipamentos. 

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

 

A eficiência energética em residências pode ser implantada através da aplicação de novas 

tecnologias e programas que incentivem a mudança no hábito dos consumidores. Dentre esses 

programas, pode-se citar o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). De acordo com o Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), o PBE surgiu a partir da Lei de 

Eficiência Energética, publicada em 17 de outubro de 2001. Este programa tem como objetivo 

informar aos consumidores a respeito do desempenho dos produtos, tendo por prioridade a 

eficiência enérgica dos aparelhos. Assim, a população pode ter um objeto de comparação para 

saber quais produtos são mais econômicos. Outro exemplo de programa que incentiva a eficiência 

energética é o PROCEL EDIFICA (Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações), 

que possui por objetivo estimular o uso racional de energia elétrica em edificações desde a sua 

fundação (CASTRO, 2015). 

  Como nota-se, a importância do consumo consciente, visando a eficiência energética, tem 

ganhado bastante atenção, de maneira que deve ser aplicada em todos os setores. Dessa forma, 

sugere-se uma atenção especial para o residencial, no qual a maior parte da população consome 

energia elétrica. As contas de energia não são suficientes, na maioria das vezes, para acompanhar 

o consumo de energia elétrica dos equipamentos instalados, ou seja, observar qual a participação 

de cada um deles no valor total da conta de energia. Industrialmente, é conveniente instalar 

medidores de forma a obter controle de várias seções, galpões e circuitos separadamente, o que é 

oposto ao panorama das residências, nas quais têm-se apenas um medidor instalado num ponto 

que totaliza o consumo (COPEL, 2005).  

  Através do monitoramento por parte dos consumidores do gasto de energia nos aparelhos 

mais utilizados em âmbito doméstico, o dispositivo proposto auxiliará em um estudo inicial sobre 
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a redução de desperdício de energia residencial. Para que isto ocorra, é necessário haver certa 

facilidade na utilização da tecnologia por parte dos consumidores, com monitoramento em tempo 

real do valor gasto (energia e reais) dos equipamentos de forma individual em certo período de 

tempo.  

 

1.5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 O trabalho desenvolvido teve como etapa inicial as pesquisas através das resoluções 

homologatórias e o Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET), ambos divulgadas pela 

ANEEL, para o melhor entendimento do funcionamento do cálculo tarifário para o consumidor 

de energia residencial no Brasil. Na segunda etapa, foram pesquisados os componentes, circuitos 

de condicionamento de sinais e algoritmos de processamento para calcular a raiz do valor 

quadrático médio (RMS - Root Mean Square) verdadeiro da tensão e corrente CA consumidas da 

rede elétrica, também conhecida como medida True RMS. Concomitantemente, foram realizados 

os estudos sobre o funcionamento dos módulos comerciais de comunicação via Bluetooth, a 

escolha de um microcontrolador para leitura dos parâmetros de energia e posteriormente o 

desenvolvimento do firmware. Todos esses circuitos foram avaliados utilizando softwares 

simuladores específicos CAD (Computer Aided Design). Por fim, foram desenvolvidos os códigos 

nas linguagens Python, PHP e HTML na placa Raspberry PI Modelo 3B que recebe as 

informações de consumo através da comunicação Bluetooth com o microcontrolador e armazena 

os dados em um banco de dados MySQL para efetuar o cálculo monetário, apresentando todos os 

resultados de forma transparente com o servidor Web.  

 

1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O Capítulo 1 contém o tema, delimitação do tema, objetivos, problemas e premissas, 

justificativa, procedimentos metodológicos e a estrutura do trabalho. No Capítulo 2 são abordados 

a teoria e o funcionamento de instrumentos de medição de grandezas elétricas, assim como o 

módulo tarifário de energia para consumidores residenciais e o funcionamento da computação 

True RMS. O Capítulo 3 apresenta os materiais e métodos que foram utilizados ao longo do 

trabalho, como o Raspberry PI, microcontrolador, módulo de comunicação e como estes 

funcionam em conjunto para o trabalho. No quarto Capítulo são apresentados os resultados e 
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validações obtidos através de simulações, testes em banca e experimentos práticos em laboratório. 

No Capítulo 5, as conclusões do trabalho e sugestões de trabalhos futuros. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste capítulo serão descritos os conceitos de medidores de grandezas elétricas, tarifação 

de energia residencial no estado do Paraná, principais conceitos físicos e matemáticos referentes 

ao cálculo de potência e valores True RMS, e como isto será aplicado neste trabalho. 

 

2.1. TARIFAS DE ENERGIA 

 

Para que se mantenha eficiente o Serviço de Energia Elétrica, conta-se com a aplicação de 

tarifas que remuneram tal serviço e mantêm a qualidade do mesmo. Para tanto, a ANEEL 

desenvolve métodos de cálculos para os diferentes segmentos do setor elétrico – geração, 

transmissão, distribuição e comercialização – a partir de características que envolvem a 

infraestrutura dos segmentos e fatores econômicos de mercado (ANEEL, 2016).  

São considerados três custos para definição das tarifas: Energia gerada, Transporte de 

energia até as unidades consumidoras (transmissão e distribuição) e Encargos setoriais (ANEEL, 

2016). Além da tarifa, são cobrados na conta de luz o PIS / COFINS, o ICMS e a Contribuição 

para Iluminação Pública, custos referentes aos governos Federal, Estadual e Municipal. 

Para o caso do transporte de energia, a ANEEL divide esse setor em dois segmentos: 

Transmissão e Distribuição. Os encargos e tributos não dizem respeito à ANEEL, mas são 

instituídos por leis e podem incidir tanto para distribuição como para transmissão e geração. 

O consumidor, ao receber a conta de energia, paga, portanto, pela compra de energia 

(custos de geração), pela transmissão e pela distribuição (serviços da distribuidora), além de 

encargos e tributos. No cálculo, os custos da distribuidora podem ser subdivididos em duas 

parcelas: A e B. A primeira parcela refere-se à compra de energia, transmissão e encargos 

setoriais, enquanto que a segunda parcela diz respeito à distribuição de energia. O gráfico da 

Figura 1, ilustra o peso de cada item que compõe o valor final da tarifa. 
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Figura 1 – Valor final da Energia Elétrica. 

Fonte: ANEEL, 2016. 

 

As parcelas A e B são utilizadas também para fins de reajustes tarifários anuais. Tal 

reajuste leva em consideração a atualização da parcela A, bem como a correção da Parcela B, 

através do índice de inflação presente no contrato de concessão, deduzido Fator X. Os itens da 

Parcela B são constituídos, basicamente, pelos custos operacionais e investimentos da 

distribuidora. Assim, o Fator X tem por objetivo estimar ganhos de produtividade da distribuição 

e aplicá-los em favor da redução tarifária em cada reajuste, conforme a Equação (1). 

 

𝑃𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 𝐴 + 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 𝐵 ∗  𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑋        (1) 

 

2.1.1. Grupos A e B 

 

Existem dois grupos de consumidores que abrangem as diversas classes de consumo de 

energia: consumidores do Grupo A e consumidores do Grupo B. 

O Grupo A compõe aquelas unidades consumidoras com fornecimento de tensão igual ou 

superior a 2,3 kV, ou atendidas por sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária, 

caracterizadas por tarifas binômias, enquanto o Grupo B, portanto, é composto pelas unidades 

consumidoras com tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, caracterizado por tarifa única 

(ANEEL, 2010). 
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2.1.2. Bandeiras Tarifárias 

 

 A partir do ano de 2015, as contas de energia (baixa tensão) trouxeram em sua composição 

o sistema de Bandeiras Tarifárias, indicando a oscilação do valor da energia de acordo com as 

condições da geração de eletricidade. São elas: verde, amarela e vermelha. 

 A bandeira verde sinaliza condições favoráveis à geração de energia, ou seja, não há 

nenhum tipo de acréscimo na tarifa. A bandeira amarela indica uma leve alteração na condição de 

geração, tendo por consequência o acréscimo de R$ 0,020 para cada Quilowatt-hora (kWh) 

consumido; a bandeira vermelha alerta para condições custosas na geração de energia e está 

subdividida em dois patamares: o Patamar 1 acrescenta R$ 0,030 para cada kWh consumido, 

enquanto o segundo Patamar acrescenta em R$ 0,035 o valor da tarifa para cada kWh consumido 

(ANEEL, 2016). Esse sistema de bandeiras é aplicado a todas as concessionárias de energia 

conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN). 

 É importante salientar que bandeiras tarifárias e tarifas de energia são conceitos diferentes. 

As tarifas representam a parte majoritária da fatura de energia e contam com a cobertura dos custos 

envolvidos com geração, transmissão, distribuição e encargos setoriais. As bandeiras tarifárias 

refletem as variações que a geração de energia pode sofrer, a exemplo do tipo de usina que está 

gerando energia. Anteriormente a esse sistema, essas variações só eram alteradas no reajuste do 

próximo ano.   

 

2.1.3. Tarifa Branca 

 

A tarifa Branca, também instituída a partir de 2015, é uma nova opção para informar aos 

consumidores do Grupo B (127, 220, 380 ou 440 V), a variação da energia elétrica de acordo com 

os dias e horários de consumo. Assim, o consumidor tem a opção de pagar valores diferentes em 

função desses fatores. 

O valor dessa tarifa depende de três horários – ponta (P), intermediário (INT) e fora de 

ponta (FP). Ponta e intermediário possuem os valores mais caros e estão presentes nos dias úteis; 

para os outros horários e dias (feriados e fins de semana) tem-se o horário fora de ponta – horário 

de ponta refere-se a 3 horas consecutivas determinadas pela distribuidora de energia a partir da 

sua curva de carga desconsiderando-se feriados e fins de semana, intermediário refere-se ao 

período de uma hora antes e uma hora após o período de ponta e o horário fora de ponta refere-se 
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as horas complementares àquelas definidas pelos horários de ponta e intermediário (ANEEL, 

2010). 

Anteriormente a essa tarifa, havia apenas a convencional, que possui valor único para cada 

quilowatt-hora e é o mesmo todos os dias e em todos os horários. A Tabela 4 indica os valores 

das tarifas branca e convencional para o ano de 2017 da COPEL, de acordo com a Resolução 

Homologatória 2255 da ANEEL. 

 

Tabela 4 - Tarifas de aplicação para a COPEL - DISTRIBUIDORA. 

Subgrupo Modalidade Classe Subclasse Posto 

Tarifas de aplicação 

TUSD TE 

R$/kW R$/MWh R$/MWh 

B1 

Branca Residencial Residencial 

P 0,00 451,83 364,91 

INT 0,00 292,72 238,81 

FP 0,00 133,64 238,81 

Pré-pagamento Residencial Residencial NA 0,00 191,24 249,32 

Convencional Residencial Residencial NA 0,00 191,24 249,32 

Pré-pagamento Residencial 
Baixa 

renda 
NA 0,00 165,24 249,32 

Convencional Residencial 
Baixa 

renda 
NA 0,00 165,24 249,32 

Fonte: ANEEL, 2017. 

 

2.1.4. Cálculo do valor da fatura de energia 

 

A Equação (2) demonstra o cálculo da tarifa que é cobrada do consumidor residencial. 

 

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 =
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

1 − (𝑃𝐼𝑆 + 𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑆 + 𝐼𝐶𝑀𝑆)
 (2) 

 

  Lembrando que a tarifa é determinada pela ANNEL nas resoluções homologatórias para 

cada concessionária, a exemplo dos valores da COPEL da Tabela 4.  
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2.2. FORMULAÇÕES 

 

2.2.1. Potência 

 

Embora seja de grande importância conhecer as variáveis básicas de um circuito – tensão 

e corrente –, na prática deseja-se conhecer a quantidade de potência que um dispositivo pode 

administrar (ALEXANDER; SADIKU, 2013). 

De acordo com a física, potência é a velocidade com que se consome energia, tendo por 

sua unidade padrão, sistema internacional de unidades (SI), o Watts (W), e expresso por:  

 

 𝑃 ≜
𝑑𝜔

𝑑𝑡
=

𝑑𝜔

𝑑𝑞
 
𝑑𝑞

𝑑𝑡
= 𝑣𝑖 (3) 

 

onde 𝜔 é a energia em Joules (J), t é o tempo em segundos (s) e q é a carga em Coulombs (C). 

Portanto, 

 

 𝑝 = 𝑣𝑖 (4) 

   

A potência da Equação (4) é variável com o tempo e denominada de potência instantânea. 

Então, a potência de um elemento será o produto de sua tensão pela corrente que circula pelo 

mesmo. Caso a potência tenha um sinal positivo, a mesma está sendo absorvida pelo elemento ou 

fornecida a ele; em contrapartida, se a potência possuir um sinal negativo, a mesma está sendo 

fornecida pelo elemento (ALEXANDER; SADIKU, 2013). 

 Considerando a potência instantânea absorvida por elementos de um circuito de excitação 

senoidal, tem-se definidos: 

 

 𝑣(𝑡) = 𝑉𝑚cos (𝜔𝑡 + 𝜃𝑣) (5) 

   

 𝑖(𝑡) = 𝐼𝑚cos(𝜔𝑡 + 𝜃𝑖) (6) 

   

onde 𝑉𝑚 e 𝐼𝑚 são as amplitudes, ou valores de pico, respectivamente, e 𝜃𝑣 e 𝜃𝑣 são os ângulos de 

fase de tensão e corrente, respectivamente. Então, 
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 𝑝(𝑡) = 𝑣(𝑡)𝑖(𝑡) = 𝑉𝑚𝐼𝑚cos (𝜔𝑡 + 𝜃𝑣)cos(𝜔𝑡 + 𝜃𝑖) (7) 

 

Aplicando as devidas identidades trigonométricas, pode-se reescrever a Equação (7) como: 

 

 𝑝(𝑡) =
1

2
𝑉𝑚𝐼𝑚 cos(𝜃𝑣 − 𝜃𝑖) +

1

2
𝑉𝑚𝐼𝑚cos(2𝜔𝑡 + 𝜃𝑣 + 𝜃𝑖) (8) 

 

Conclui-se que a potência instantânea é formada por duas parcelas, na qual a primeira 

parcela é independente do tempo tendo seu valor dependente da diferença de fase entre a tensão e 

a corrente, sendo também chamada de Potência Média (P); e a segunda parte é uma função 

senoidal com frequência 2𝜔 variante no tempo (ALEXANDER; SADIKU, 2013). 

 Por questões de análise, considera-se dois casos especiais para a potência média: quando 

não há diferença de fase entre tensão e corrente, 𝜃𝑣 − 𝜃𝑖 = 0, 

 

 𝑃 =
1

2
𝑉𝑚𝐼𝑚 =

1

2
𝐼𝑚²𝑅 (9) 

 

tornando a carga puramente resistiva, e quando 𝜃𝑣 − 𝜃𝑖 = ±90° 

 

 𝑃 =
1

2
𝑉𝑚𝐼𝑚 cos(90°) = 0 (10) 

   

sendo a carga puramente reativa. 

  Conclui-se, por fim, que cargas reativas não consomem potência média. 

  No presente projeto, será de fundamental importância utilizar o cálculo de potência para o 

circuito proposto.  

 

2.2.2. Valor eficaz ou RMS 

 

O conceito de valor eficaz advém da ideia de medir a eficácia de uma fonte de tensão, ou 

corrente, quando se libera potência para uma carga de caráter resistivo. Em termos de corrente, 

define-se valor eficaz de uma corrente alternada ao valor de uma corrente contínua que produz 

mesma dissipação de potência, que a corrente alternada em questão, para a mesma carga 
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(ALEXANDER; SADIKU, 2013). Dois circuitos para comparação, configuram-se em corrente 

alternada (a) e corrente contínua (b). 

 

 

Partindo do princípio de encontrar a corrente eficaz (𝐼𝑒𝑓) que transferirá a mesma potência 

ao resistor R que a senoide 𝑖(𝑡), define-se a potência média absorvida pela carga no circuito CA 

como 

 

 𝑃 =
1

𝑇
∫ 𝑖2𝑅𝑑𝑡

𝑇

0

=
𝑅

𝑇
∫ 𝑖2𝑑𝑡

𝑇

0

 (11) 

 

e a potência absorvida no circuito CC como 

 

 𝑃 = 𝐼𝑒𝑓²𝑅 (12) 

 

Igualando as expressões nas Equações (11) e (12), e determinando 𝐼𝑒𝑓, obtém-se 

 

 𝐼𝑒𝑓 = √
1

𝑇
∫ 𝑖²𝑑𝑡

𝑇

0

 (13) 

 

O valor da eficaz da tensão é encontrado da mesma maneira que para a corrente, ou seja 
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 𝑉𝑒𝑓 = √
1

𝑇
∫ 𝑣²𝑑𝑡

𝑇

0

 (14) 

 

  Assim, o valor eficaz é a raiz (quadrada) da média do quadrado do sinal periódico. Por 

esse motivo, o valor eficaz é conhecido como raiz do valor médio quadrático (root mean square) 

ou de forma simplificada, RMS (ALEXANDER; SADIKU, 2013). 

  De forma geral, para qualquer função periódica, o valor RMS é dado por 

 

 𝑋𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑇
∫ 𝑥²𝑑𝑡

𝑇

0

 (15) 

 

  Para um sinal periódico senoidal de corrente, como visto na Equação (6), sendo esta 

maioria para os circuitos CA, o valor RMS pode ser definido por 

 

 𝐼𝑒𝑓 = 𝐼𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑇
∫ 𝐼𝑚

2 𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡 𝑑𝑡
𝑇

0

= √
𝐼𝑚

2

𝑇
∫

1

2
(1 + 𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

=
𝐼𝑚

√2
 (16) 

 

 

e similarmente para a tensão 

 

 𝑉𝑒𝑓 = 𝑉𝑅𝑀𝑆 =
𝑉𝑚

√2
 (17) 

 

  A potência média vista na Equação (8), parcela independente do tempo, pode ser escrita 

em termos de valores RMS, sendo 

 

 𝑃 =
1

2
𝑉𝑚𝐼𝑚 cos(𝜃𝑣 − 𝜃𝑖) =

𝑉𝑚

√2

𝐼𝑚

√2
cos(𝜃𝑣 − 𝜃𝑖) = 𝑉𝑅𝑀𝑆𝐼𝑅𝑀𝑆 cos(𝜃𝑣 − 𝜃𝑖)  (18) 

 

De modo similar, a potência absorvida por um resistor torna-se 

 

 𝑃 =
1

2
𝐼𝑚

2 𝑅 = 𝐼𝑅𝑀𝑆
2 𝑅 =

𝑉𝑅𝑀𝑆
2

𝑅
 (19) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo será apresentada a descrição dos materiais que foram utilizados para o 

projeto e construção do equipamento proposto. Serão feitas as comparações entre dispositivos que 

se adequam ao projeto e o porquê de ter-se escolhido os apresentados.  

 

3.1.RASPBERRY PI 

 

O Raspberry PI pode ser definido como um computador que possui o tamanho de cartão 

de crédito e tem a capacidade de ser utilizado em projetos eletrônicos (RASPBERRY PI, 2012). 

A primeira versão do dispositivo foi anunciada em 2012 pela Raspberry Foundation e foi criada 

com o intuito de ser uma plataforma para estimular o ensino de programação e tecnologia. 

A versão mais moderna deste dispositivo, modelo 3B, possui comunicação via Ethernet, 

com conector RJ45, Bluetooth e Wi-Fi (RASPBERRY, 2016). O modelo que foi utilizado é a 

versão mais moderna, visto na Figura 2. Este dispositivo possui 40 pinos de GPIO (General 

Purpose Input-Output), 2 pinos de alimentação de +5 V, 2 pinos de alimentação de +3,3 V e 8 

pinos GND, como pode ser visto na Figura 3. 

 

 

Figura 2 – Raspberry PI 3, modelo B.  

Fonte: Raspberry PI, 2016. 
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Figura 3 – Pinos +5 V, +3.3 V, GND e GPIO do Raspberry PI 3, modelo B. 

Fonte: Raspberry PI, 2016. 

 

As características do dispositivo que foi utilizado podem ser encontradas na Tabela 5. 

  

Tabela 5 - Especificações Raspberry PI 3 Modelo B 

PARÂMETRO INFORMAÇÕES 

Modelo  3B 

Processador Quad Core 1,2GHz BCM 2837 

RAM 1 GB 

Portas USB 4 

Comunicação Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth e HDMI 

Alimentação +5 V 

GPIO 40 pinos 

Dimensões 85x56x17 mm 

Fonte: Raspberry PI, 2016. 

 

3.1.1. Sistemas Operacionais 

 

O Raspberry PI apresenta alguns sistemas operacionais como o Raspbian e o Windows 10 

IoT. Neste trabalho foi utilizado o Raspbian, devido à vasta documentação disponível além de 

apresentar uma fácil utilização, já que funciona como os diversos servidores Linux oferecidos no 

mercado. Logo, apresenta uma ampla quantidade de artigos e outras fontes de pesquisa para o 

desenvolvimento. 

 

3.1.1.1.Raspbian 

 

O Raspbian é um sistema baseado no Linux Debian construído especialmente para o 

dispositivo Raspberry PI. Nas versões mais atuais ele já vem instalado com as linguagens de 

programação Python e Java, além de possuir softwares como o LibreOffice, que é uma versão do 

Microsoft Office para o sistema. 
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Este sistema operacional foi inicialmente criado em junho de 2012 e está em 

desenvolvimento ativo para melhorias de desempenho e estabilidade do software (RASPBERRY 

PI, 2017). 

 

3.1.1.2.Windows 10 IoT 

 

O Windows 10 IoT foi o sistema operacional feito especialmente pela Microsoft para a 

Internet of Things (IoT). Ele possui as características do sistema Windows e permite o 

desenvolvimento em linguagens como Python, C++ ou C# para projetos eletrônicos 

(MICROSOFT, 2015). Ele pode ser somente instalado a partir da versão 2 do Raspberry PI. 

Devido à recente implementação, este sistema operacional não foi adotado neste trabalho de TCC. 

 

3.2.SENSOR DE CORRENTE  

 

A medição de corrente elétrica será feita através de um sensor de efeito Hall. Para isso, 

foram pesquisados dois modelos: o ACS758 e o ACS712. 

O primeiro modelo, o ACS758, fabricado pela empresa Allegro MicroSystems, é um 

dispositivo que consegue operar até 50 A de corrente e tem uma alimentação de 5 V ou 3,3 V. O 

aspecto físico do sensor ACS758 é demonstrado na Figura 4.  

 

Figura 4 – Sensor de efeito Hall ACS758. 

Fonte: Manual técnico do ACS758, 2014. 

 

  Para ocorrer a medição de corrente, os pinos 4 e 5 devem ser conectados em série com o 

circuito que se deseja saber a corrente. A tensão de saída no pino 3 é um sinal analógico que varia 

40 mV/A e tem um valor de offset equivalente à tensão de alimentação do sensor dividida por dois 

quando a corrente é nula. A Figura 5 representa uma aplicação utilizando o sensor. 
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Figura 5 – Exemplo com o sensor de efeito Hall. 

Fonte: Manual técnico do ACS758, 2014. 

 

Algumas outras características do sensor podem ser incluídas, como tensão de saída 

proporcional à corrente CA ou CC, saída do sinal estável e regulação do sinal conforme a 

temperatura ambiente (ALLEGRO MICROSYSTEMS, 2014). 

O segundo modelo de sensor de efeito Hall estudado e utilizado neste trabalho, o ACS712, 

também da empresa Allegro MicroSystems, consegue operar nas faixas de corrente de 5, 20 ou 

30 A, dependendo do modelo (ALLEGRO MICROSYSTEMS, 2012). 

O módulo comercial com o circuito ACS712, apresentado na Figura 6, consegue integrar-

se facilmente com microcontroladores, pois possui bornes de entrada para colocá-lo em série para 

medição de corrente, uma saída analógica que é conectada ao microcontrolador e a alimentação 

de +5 V. Algumas das características e vantagens podem ser listadas:  

• Tempo de resposta igual a 5 µs; 

• Saída proporcional para correntes CA e CC; 

• Baixo nível de ruído no sinal analógico; 

• Erro total de saída de 1,5% a temperatura de 25 ºC; 

• Resistor interno de 1,2 mΩ; 

 

 

Figura 6 – Circuito ACS712. 

Fonte: Arduino e Cia, 2016. 
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  Para a faixa de operação de dispositivos com baixo consumo de energia elétrica foi 

escolhido o modelo ACS712 que opera com limite máximo de corrente de -5 A à 5 A. Neste 

circuito, quando a corrente é igual a 0 A, a tensão de saída é igual a Vcc dividido por 2, ou seja, 

igual a 2,5 V – considerando Vcc igual a 5 V. Desta forma, a variação da tensão de saída é de 

1,5 V a 3,5 V, sendo que caso a corrente seja igual a 5 A, a saída de tensão seria 3,5 V, conforme 

pode ser visualizado na Figura 7. 

 

 

Figura 7 – Tensão de saída x corrente medida do ACS712 – 5A. 

Fonte: Allegro Microsystems, 2012. 

 

Por motivos de praticidade, maior adaptação ao circuito do projeto e valor de limite de 

medição de corrente menor, utilizou-se o sensor de efeito Hall ACS712, já que o mesmo possui 

entradas mais facilmente experimentáveis e não será necessário soldá-lo na mesma placa em 

conjunto com os outros componentes do circuito. 

 

3.3.MICROCONTROLADOR PIC 

 

O microcontrolador pode ser definido com um componente eletrônico, programável, que 

pode ser utilizado em processos lógicos (FORMIGA, 2005). Atualmente existem diversas 

empresas fabricantes destes componentes, como a ATMEL, Microchip Technology, Texas 

Instruments, dentre outros. 

  Este componente possui incorporado um microprocessador, memória de programa, 

memória de dados, pinos de entrada/saída e alguns periféricos como temporizadores, 

controladores de interrupção, comunicação serial e etc. (MARTINS, 2005). Existem diversos 
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modelos disponíveis no mercado, diferenciando-se por tamanhos de memória, arquitetura interna 

e periféricos.  

  A Microchip Technology tem os microcontroladores da série PIC. Estes dispositivos 

podem ser divididos em séries como o PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24, PIC32, dsPIC30 e 

dsPIC33. Cada uma destas séries possui vários modelos diferentes, contendo diversos 

encapsulamentos, periféricos e memórias. 

  Optou-se pela utilização de um microcontrolador para o projeto deste trabalho, devido à 

facilidade de leitura de parâmetros analógicos, como tensão e corrente, através do conversor 

analógico/digital (ADC), além de ser compacto e apresentar ferramentas de simulação.  

 

3.3.1. PIC 18F2520 

 

O PIC 18F2520 foi o microcontrolador escolhido para ser utilizado neste trabalho, pois 

apresenta as melhores características necessárias, como entradas de ADC, comunicação serial, 

frequência de operação de até 40 MHz, instruções de multiplicação e divisão, melhor facilidade 

de uso – já que foi utilizado na matéria de Sistemas Microcontrolados, do curso de graduação –, 

preço adequado, além de um encapsulamento compacto de 28 pinos, conforme mostrado na Figura 

8. 

 

 

Figura 8 – Pinagem do microcontrolador PIC18f2520 com encapsulamento DIP. 

Fonte: Microchip, 2008. 

 

Outro modelo considerado neste trabalho, foi o PIC 16F877A, que, apesar de possuir mais 

entradas, contém memória de dados menor, como pode ser visto na comparação da Tabela 6. As 

outras desvantagens do modelo da série 16F são o fato de operar com frequência máxima de  

20 MHz, o que não é suficiente para o processamento do medidor de energia elétrica deste 
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trabalho, e de não possuir instruções de multiplicação e divisão. Consequentemente, o dispositivo 

levaria mais tempo para executar funções relativas à operação de raiz quadrada. 

 

Tabela 6 - Especificações do PIC16F877A e PIC18F2520. 

Características PIC 16F877A PIC 18F2520 

Frequência de Operação DC – 20 MHz DC – 40 MHz 

Memória de Programa FLASH (palavras de 14 bits) 8K 16K 

Memória de Dados (bytes) 368 1536 

Memória de Dados EEPROM 256 128 

Interrupções 15 19 

Portas I/O Portas A, B, C, D, E Portas A, B e C 

Temporizadores 3 4 

Módulos de Captura/Comparação/PWM 2 2 

Comunicações Seriais MSSP, USART MSSP, USART 

Comunicações Paralelas PSP - 

Módulo Analógico/Digital de 10 bits 8 10 

Pinos 40 ou 44 28 

Fonte: Manual do PIC18F2520 (Microchip, 2008) e PIC16F877A (Microchip, 2003) 

 

3.4.MÓDULO BLUETOOTH 

 

Para fazer a conexão entre o PIC e o dispositivo Raspberry PI, faz-se necessário o uso de 

um módulo Bluetooth no sistema. Este módulo é independente e possui por principal função 

receber os dados de aquisição do PIC via comunicação serial, e repassá-los através da interface 

Bluetooth para o módulo Raspberry PI. 

De acordo com os módulos encontrados no mercado, os que mais se adequam às 

necessidades do atual projeto são os módulos: RS232 HC-05 e HM-10, principalmente por 

poderem atuar com as funções master-slave e apresentarem versões de Bluetooth compatíveis 

com o módulo Raspberry Pi. 

 

3.4.1. Módulo RS232 HC-05 

 

Este módulo (Figura 9) é uma opção barata e que pode ser conectado facilmente a 

microcontroladores que possuem módulo de comunicação serial. Possui regulador de tensão e 

pinos de fácil conexão, um LED de indicação de pareamento e um botão reset manual. Funciona 

como master-slave, não somente sendo usado para ser passivo de conexão, podendo então emitir 
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dados pela interface Bluetooth. As especificações deste módulo encontram-se no comparativo da 

Tabela 7. 

 

 

Figura 9 – Módulo Bluetooth HC-05. 

Fonte: AutoCore, 2016. 

 

3.4.2. Módulo HM-10 

 

Este módulo (Figura 10), além de poder ser conectado em diferentes tipos de 

microcontroladores, suporta conexão com computadores e smartphones que utilizam plataformas 

iOS e Android. Possui alta cobertura, podendo chegar a 100 m de acordo com a sua configuração 

e consome um pouco mais de corrente, quando comparado ao módulo HC-05. 

 

 

Figura 10 – Módulo Bluetooth HM-10. 

Fonte: AutoCore, 2016. 
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  Os módulos comparados possuem características similares, como tensão de alimentação 

(3,3 V), função master-slave e frequência de operação de 2,4 GHz, além da mesma taxa de 

transferência (9600). Uma questão importante a se analisar é a versão do Bluetooth que os 

dispositivos possuem. O primeiro utiliza a versão 2.0, enquanto que o HM-10 utiliza a versão 4.0. 

Alguns aparelhos novos de mercado, principalmente smartphones, não são compatíveis com a 

versão 2.0 de Bluetooth, trazendo uma vantagem para o HM-10, além do fato da versão 4.0 possuir 

uma maior taxa de envio de dados. Outro fato que pode-se atentar é em relação à cobertura do 

sinal de cada um deles: o módulo HC-05 possui pequeno alcance, chegando ao máximo de 10 m, 

bastante diferente do módulo HM-10 que, dependendo da configuração, pode ter cobertura de 100 

m. Estas e outras especificações podem ser vistas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Especificações para os módulos Bluetooth. 

Especificações RS232 HC-05 HM-10 

Versão Bluetooth 2.0 + EDR 4.0 

Tensão de operação 3,3 V (3,0 a 4,2 V) 3,3 V 

Consumo de corrente Pareado/Standby: 35/8 mA Pareado/Standby: 50/8 mA 

Frequência 2,4 GHz 2,4 GHz 

Modo Master-Slave Master-Slave 

Sinal Cobertura de 10 m Cobertura de 100m 

Dimensões (c x l x h) 28 x 15 x 2,35 mm 26,9 x 13,2 x 2 mm 

 

 Nota-se a superioridade do módulo HM-10, contudo, o RS232 HC-05 possui maiores 

fontes de informações quanto à sua programação e configuração. Assim, adotou-se para o presente 

projeto, o dispositivo HC-05 que atende confiavelmente as necessidades exigidas para o 

desenvolvimento, tornando as diferenças entre os módulos não fundamentais para o 

funcionamento adequado do medidor. 

 

3.5.ARMAZENAMENTO DO CIRCUITO 

 

A configuração inicial do circuito, que diz respeito ao processo entre a rede e o módulo 

Raspberry, foi armazenada em uma caixa plástica, modelo Patola, para ser acessível e confortável 

ao usuário. Esta contém uma fonte de alimentação, circuito de condicionamento de tensão, sensor 

de corrente por efeito Hall , microcontrolador PIC e o módulo Bluetooth. A caixa possui conector 

para a rede (tomada) e a outra uma conexão para o aparelho a ser medido. A caixa escolhida para 

alojar este circuito é o modelo CF 110 da empresa Patola, mostrado na Figura 11. 
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Figura 11 – Caixa modelo Patola de dimensões 57x110x70mm. 

Fonte: Catálogo Patola, 2014. 

 

 

3.6.ALIMENTAÇÃO DO CIRCUITO 

 

Para se utilizar os dispositivos eletrônicos do circuito que são acoplados juntos – PIC, 

sensor de efeito Hall e módulo Bluetooth – é necessário retificar o sinal da rede para alimentá-los 

com tensão de alimentação de +5 V. 

Por questões de espaço de armazenamento, utilizou-se uma fonte de alimentação chaveada padrão 

de mercado com entrada CA em 127 V e saída CC com 5 V/2 A. 

   

3.7.DIAGRAMA EM BLOCOS DO PROJETO 

 

Os itens principais que formam o equipamento final são apresentados na Figura 12. Este é 

composto pela rede, sensor de corrente, carga utilizada como prova (aparelho), microcontrolador 

PIC, conexão sem fio por meio do Bluetooth, Raspberry PI e a interface com o usuário por meio 

acesso remoto – site. 
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Figura 12 – Diagrama em blocos do funcionamento do sistema. 

 

 

3.8.FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

 

O equipamento é conectado à rede e inicia-se o monitoramento das grandezas tensão e 

corrente. O sensor de corrente, em série com um dos condutores do circuito, faz a amostragem 

(40 pontos por ciclo da senoide) da corrente do circuito e a transforma em sinal de tensão que é 

aplicado em uma entrada do ADC do PIC. Paralelamente ao recebimento do sinal de tensão 

fornecido pelo sensor de efeito Hall, o PIC faz a amostragem da tensão da rede condicionada em 

onda completa através de outro canal do ADC. Assim, também realiza a amostragem de 40 pontos 

a cada ciclo de 60 Hz da senoide de tensão da rede. A análise das amostragens é utilizada para 

calcular os valores RMS de cada sinal. Estes valores são enviados ao Raspberry, via Bluetooth, 

para cálculo de potência, armazenamento dos dados e a obtenção do valor de consumo a partir 

daquele momento. Por fim, o valor de consumo é acessado pelo usuário por meio de uma interface 

Web – site. 
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3.9.FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR WEB 

 

  O servidor Web foi feito através do Raspberry PI com uma conexão à rede de internet do 

usuário. Após esta etapa, um script na linguagem de programação Python funciona em conjunto 

com um banco de dados MySQL para o armazenamento de dados. Outro script feito com PHP 

funciona em conjunto com a linguagem de hipertexto HTML para a construção do Web Site. 

  A função inicial do Python é coletar os dados recebidos via Bluetooth do microcontrolador 

e armazená-los no banco de dados MySQL, que contém duas tabelas de dados com o valor de 

corrente e tensão, respectivamente. O PHP tem a função de extrair os dados do banco e fazer a 

conexão com a linguagem HTML que funciona como interface, ou seja, demonstrando os dados 

medidos para o usuário por um computador pessoal ou celular. O esquemático do funcionamento 

do servidor pode ser visto na Figura 13. 

 

 

Figura 13 – Diagrama em blocos do funcionamento do servidor. 

 

3.9.1. Python 

 

  Python é uma linguagem de programação desenvolvida no final da década de 80, por 

Guido Van Rossum, e está atualmente na sua versão 3.6 (PYTHON, 2017). Esta linguagem de 

programação é de alto-nível, orientada a objetos e possui uma semântica parecida com outras 

linguagens de programação como C++ e Java por exemplo (ZELLE, 2004). 

  Alguns motivos da linguagem ser muito utilizada atualmente podem ser listados, como o 

fato dela ser open-source, ou seja, aberto a uso público, e possuir diversos frameworks como o 

SciPy, cuja a função é auxiliar na computação científica (PYTHON, 2017).  
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  O Python foi escolhido como a linguagem de programação para este trabalho, pois ele já 

é pré-instalado no Raspberry PI e possui algumas bibliotecas já existentes que conectam o 

Bluetooth a um banco de dados MySQL. 

 

3.9.2. MySQL e HTML 

 

  O MySQL é um banco de dados open-source, mundialmente utilizado, desenvolvido pela 

Oracle e utiliza a linguagem SQL como interface (BELLINI, 2016). Ele se tornou muito popular 

devido a sua confiabilidade, alta performance e consistência. Este banco de dados necessita de um 

software ou site que interaja com o usuário para salvar os dados desejados (SOUSA, 2008). 

  A linguagem HTML (HyperText Markup Language) é utilizada em construções de páginas 

de internet e tem o objetivo de utilizar marcações, denominadas tags, para formatar textos que 

serão exibidos em browsers (PEDROSO, 2007). 

  A escolha do MySQL resume-se ao fato dele ser fácil de usar e é o mais popular dos bancos 

dentre todos os possíveis utilizados com um sistema Linux, devido principalmente a grande 

utilização dos modelos LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) (SOUSA, 2008). Devido ao 

conhecimento prévio, foi utilizado o HTML para apresentar as informações processadas de 

consumo e gasto através de uma página Web. 

 

3.9.3. PHP 

 

A linguagem de programação PHP (Acrônimo recursivo para Hypertext PreProcessor) é 

uma linguagem com origem em 1995, de uso open-source e adequada especialmente para 

aplicações Web, já que este consegue mesclar algumas partes de código com o HTML (PHP, 

2017) 

Atualmente o PHP está na sua 7 versão e tem influências da linguagem C de programação 

para facilitar o uso para desenvolvedores acostumados com linguagens que possuem similaridades 

como C++, C# ou Java.  

A utilização do PHP neste projeto se justifica para o desenvolvimento do site, visto que 

tem a função de interligar o banco de dados com a interface do HTML. O PHP é uma linguagem 

popular e relativamente mais fácil de se utilizar que o Python, já que o último necessita de 

instalação de plugins para a construção de uma página Web, diferentemente do PHP que pode ser 

utilizado de maneira direta com o HTML.  
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4. RESULTADOS 

 

  Este capítulo apresentará o circuito esquemático utilizado para medição de tensão e 

corrente, os resultados da simulação do circuito, o desenvolvimento do protótipo e a validação e 

resultados do mesmo. 

 

4.1.CIRCUITOS DE LEITURA DE TENSÃO E CORRENTE 

 

Inicialmente, para a aquisição dos dados de tensão e corrente foi utilizado um cristal com 

frequência de 24 MHz para o PIC. Na leitura foram definidas 40 amostras de tensão e 40 de 

corrente em um ciclo de senoide de frequência de 60 Hz, ou seja 16,66 ms, totalizando 80 

interrupções por ciclo, considerando que o circuito não é sincronizado com a rede. Desta forma, 

programou-se o TIMER 1 do PIC18F2520 para gerar uma interrupção a cada 208,33 µs.  

Para a medição dos valores de tensão adotou-se um circuito retificador de onda completa, 

além de um divisor resistivo de tensão para limitar a saída enviada para leitura no PIC. O circuito 

de leitura de tensão pode ser visualizado na Figura 14. Considerando uma tensão de entrada CA 

de 220 V, a máxima tensão no pino do PIC é de aproximadamente 3,8 V. 

 

 

Figura 14 – Circuito de leitura de tensão. 
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No firmware desenvolvido houve a  necessidade de adaptar algumas fórmulas para obter 

o valor True RMS da tensão, pois através da retificação de onda completa foi necessário descobrir 

o fator de normalização para os cálculos. 

Em princípio, são realizadas as acumulações das 40 amostras (N) de tensão e corrente de 

forma intercalada. Após completar as 80 interrupções, os valores acumulados são divididos por 

40 e são calculadas as respectivas raízes quadradas, conforme a Equação (20) para o cálculo do 

valor acumulado de tensão: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟_𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 =  √
∑ 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜[𝑖]²𝑁

𝑖=1

𝑁
 (20) 

 

Após completar  o cálculo da raiz quadrada, o valor resultante é dividido por um valor de 

normalização utilizado para obter a tensão RMS final:  

 

𝑉𝑡𝑟𝑢𝑒𝑟𝑚𝑠 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟_𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜
  

 

(21) 

 O fator de normalização para os resistores utilizados no circuito de amostragem de onda 

completa é 3,508. Esse valor foi obtido através de avaliação com o software Excel. 

A leitura da corrente do circuito é realizada através do sensor ACS712 (±5 A), que possui 

uma sensibilidade de 185 mV/A e uma tensão de offset de 2.5 V. Logo, por exemplo, caso a tensão 

de saída do sensor fosse 3,5 V, a corrente do circuito seria 5 A. Para a leitura da grandeza da 

corrente não foi necessária nenhuma adição de componente, pois o mesmo possui uma tensão de 

saída máxima de 3,5 V e consegue operar em CA. O cálculo da corrente RMS é realizado de forma 

similar ao da tensão. 

O fluxograma do firmware no microcontrolador PIC 18F2520 pode ser visto na Figura 15. 
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Figura 15 – Fluxograma do firmware do PIC. 
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4.2.CIRCUITO ESQUEMÁTICO PROPOSTO 

 

O circuito do medidor de energia proposto foi desenhado e simulado no software Proteus 

ISIS para facilitar para a construção do mesmo. Logo, foi possível verificar os componentes 

necessários e obter resultados simulados para validação dos circuitos.  

A Figura 16 mostra o circuito esquemático completo utilizado, incluindo o circuito para 

medição de tensão, o sensor ACS712, o módulo Bluetooth e o PIC 18F2520 com o cristal de 

24 MHz. A alimentação dos 3 componentes essenciais, PIC, ACS712 e HC-05 são realizadas 

através de uma fonte de +5 V comercial. O resistor referenciado como “Carga” no ACS712 diz 

respeito ao equipamento que será conectado para a medição de energia. 

 

 

Figura 16 – Circuito do protótipo proposto. 

 

  Após o desenho do circuito e verificação das fórmulas para calcular os valores True RMS, 

o firmware do microcontrolador foi desenvolvido e pode ser visualizado no apêndice C. A partir 

disto, o programa foi testado e obteve-se as formas de onda que podem ser vistas na Figura 17. A 

forma de onda amarela (canal A) representa as interrupções com intervalo de 208,33 µs, definidas 

através do módulo TIMER 1. O sinal de saída do circuito de medição de tensão é representado 

pelo canal C, que através da retificação onda completa, apresentou sinal sempre maior ou igual a 

zero. A forma de onda azul (canal B) indica o sinal de saída do ACS712, permanecendo similar à 

forma de onda da tensão da rede (forma verde – canal D), pois não houve retificação, devido ao 

valor de deslocamento de 2,5 V gerado pelo sensor de corrente. 



44 

 

 

Figura 17 – Simulação do protótipo no Proteus. 

 

A Figura 18 apresenta uma aproximação para a melhor visualização do canal A, 

comprovando que o tempo de intervalo de interrupção se apresentou de forma correta, com 

período de aproximadamente 208 µs. 

 

 

Figura 18 – Forma de onda da interrupção no TIMER 1 do PIC18F2520. 
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4.3.PROJETO DO CIRCUITO 

 

 Para a criação do circuito final em placa de circuito impresso, utilizou-se o software 

EAGLE, a partir do esquemático. Os apêndices A e B demonstram o esquemático e o desenho 

finais utilizados, respectivamente. A placa final montada é apresentada na Figura 19. 

 

 

Figura 19 – Circuito final projetado. 

 

  O circuito final, juntamente com a fonte de alimentação de +5 V, foram armazenados na 

caixa Patola de acordo com as Figuras 20 e 21. 

 

 

Figura 20 – Equipamento na configuração final (fechado). 
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Figura 21 – Equipamento na configuração final (aberto) 

 

4.4.IMPLEMENTAÇÃO DO WEB SITE  

 

Ao abrir o Web Site, o usuário poderá visualizar algumas informações como o consumo 

em KWh e o gasto total de energia que foi monitorado em reais. Considerou-se a tarifa do 

consumidor B1 da Copel, com ICMS de 29% adicionado de PIS e COFINS estimados em conjunto 

no valor de 6%. Além dessas informações, ainda é exibido o gráfico de tensão em volts, corrente 

em amperes e potência em KW. O usuário terá a opção de escolher o mês e dia desejados e também 

os dados de tensão, corrente e potência a cada 5 ou 10 minutos, conforme as Figuras 22 e 23.  
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Figura 22 – Gráfico de tensão e demonstrativo de consumo e gasto de energia presentes no Web Site. 

 

 

 

 

Figura 23 – Gráfico de corrente e potência presentes no Web Site. 
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 Os dados de tensão e corrente monitorados estão presentes em um banco MySQL, como 

mencionado anteriormente. Dentro do banco de dados existe uma tabela específica para a corrente 

e outra para a tensão, com os seus respectivos valores e a data e hora que foram inseridas na tabela. 

A construção do site foi baseada na linguagem PHP, cuja função é executar tarefas com o 

banco de dados e com a criação dos gráficos presentes no site. Utilizou-se a biblioteca Fusion 

Charts, que é de fácil uso em relação as concorrentes e possui uma versão de livre acesso. O design 

e demonstração dos dados dos outros componentes foram realizados através da linguagem HTML, 

em conjunto com o CSS (Cascading Style Sheets) que possui a função de adicionar estilo como 

cores, fontes de texto, etc. O script desenvolvido para o Web Site pode ser visto no apêndice D. 

 A inserção dos dados no banco de dados é realizada a partir de um script em linguagem 

Python. Dentro deste código é realizada a conexão Bluetooth entre o módulo HC-05 e o Raspberry 

PI. Além da conexão, é realizada a inserção de corrente e tensão no MySQL. As informações do 

código em Python são demonstradas no apêndice E. 

 

4.5.TESTES E RESULTADOS 

 

Após a construção do circuito que monitorava o consumo de energia, foi possível o início 

dos testes e validação de resultados. Como carga resistiva para adquirir os resultados, utilizou-se 

uma lâmpada incandescente de 150 W/127 V. 

Com o circuito final montado (placa impressa) para os testes, o sistema da Figura 24 foi 

implantado. Este apresentava o Raspberry PI, um repetidor Wi-Fi, os multímetros para controle, 

o computador, para aquisição e monitoramento instantâneo, e a carga (lâmpada 150 W). 

 

 

Figura 24 – Testes com a configuração final do circuito. 
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Inicialmente, verificou-se o formato da amostra da onda de saída do retificador com um 

osciloscópio digital Tektronix para confirmação do funcionamento correto. A Figura 25 apresenta 

o respectivo formato de onda com tensão máxima de 2,16 V. 

 

 

Figura 25 – Sinal do circuito retificador acoplado. 

 

  Outro sinal monitorado foi o de corrente, enviado ao PIC pelo ACS 712. Sem carga, a 

corrente é nula, portanto, o valor de tensão no pino do sensor possui um offset de 2,5 V, como 

mostrado na Figura 26. Na Figura 27 é mostrado o mesmo sinal, porém com a lâmpada conectada 

como carga. Neste caso, pode-se verificar a ondulação somada à tensão de 2,5 V, correspondente 

à passagem de corrente CA. 

 

 

Figura 26 – Sinal CC do sensor de corrente sem carga. 
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Figura 27 – Sinal CC do sensor com carga. 

   

  Com o sistema apresentado, monitoravam-se os valores enviados por Bluetooth com o 

smartphone, para identificar se o circuito funcionava adequadamente. Variando a tensão entre 105 

e 110V, obteve-se um valor respectivo entre 102 e 109 V. A corrente, por sua vez, para duas 

lâmpadas (100 e 150 W) manteve-se, pelo multímetro, em aproximadamente 1,77 A, enquanto na 

medição do circuito obteve-se em torno de 1,65 A.  

A partir da conexão com o Raspberry PI, já armazenando as medições, novos testes foram 

realizados. Aplicou-se uma tensão de alimentação de 70 V ao circuito, e através de um Variac, 

variou-se a tensão em 10 V a cada 5 minutos até o valor de aproximadamente 120 V. A verificação 

de leitura dos valores através do circuito do TCC foi realizada através da visualização dos mesmos 

no banco MySQL. As Figuras 28, 29 e 30 exemplificam 3 destas medições, com a configuração 

do sistema, para as medições de tensões de 70, 110 e 120 V.  
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Figura 28 – Testes para tensão próxima aos 70 V. 

 

 

 

Figura 29 – Testes com tensão próxima aos 110 V. 
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Figura 30 – Testes com tensão próxima aos 120 V. 

 

Os resultados obtidos em comparação com cada teste apresentado, estão descritos na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Dados médios para medição em 5min com variação de tensão 

Dados para os testes variando a tensão de 70 a 120 V 

Tensão 

(multímetro) 

Corrente 

(multímetro) 

Tensão 

média em 

5 min de 

medição 

contínua 

(circuito do 

projeto) 

Corrente média 

em 5 min de 

medição 

contínua 

(circuito do 

projeto) 

Erro 

Relativo 

Percentual 

da Tensão 

Erro 

Relativo 

Percentual 

da 

Corrente 

73,3 V 0,87 A 68,87 V 0,763 A 6% 12% 

81,9 V 0,92 A 78,62 V 0,847 A 4% 8% 

91,7 V 0,98 A 88,17 V 0,899 A 4% 8% 

102,6 V 1,04 A 98,8 V 0,95 A 4% 9% 

111,8 V 1,09 A 106,66 V 0,96 A 5% 12% 

122,5 V 1,14 A 115,43 V 1,03 A 6% 10% 

 

Tensão Corrente 
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O circuito de leitura de tensão e corrente obteve os valores corretos, entretanto ouve alguns 

erros como por exemplo a tensão se manter, de forma constante, aproximadamente 5 volts abaixo 

do valor lido em um Multímetro da marca Minipa True RMS. Além disso, a corrente também 

apresentou alguns erros, mas algo não constante como a tensão. Concluiu-se que os erros de tensão 

são decorrentes da tolerância de 5% dos resistores do circuito retificador de tensão, e os erros de 

corrente devidos à variação constante do offset do sensor por efeito hall, que se alterava de acordo 

com a configuração do circuito. 

A partir da obtenção dos dados no dia 14 de novembro, em parte demonstrados na Figura 

31, com a lâmpada de 150 W, foi possível montar os gráficos, apresentados nas Figuras 32 a 34, 

de tensão, corrente e potência elétrica variando a cada 5 minutos. 

 

 

Figura 31 – Valores médios de tensão e corrente adquiridos com o circuito do trabalho. 
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Figura 32 – Valores de tensão variando de 70 a 120 V. 

 

 

 

 

Figura 33 – Valores de corrente com a tensão variando de 70 a 120 V. 
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Figura 34 – Valores de potência elétrica com a tensão variando de 70 a 120 V. 

 

Com os dados obtidos, o cálculo de consumo em kWh e o gasto de energia em reais foram 

realizados. Como ouve diferentes valores de tensão e corrente medidos, o consumo considerou a 

potência média verificada durante todo o mês de novembro. A partir da Figura 35, é possível ver 

por uma extração do banco de dados o valor médio de corrente multiplicado pelo valor médio de 

tensão. Considerando que a leitura de consumo de energia foi de aproximadamente 9 horas no 

total e utilizando a Equação 20 de cálculo de consumo de energia, o resultado foi o valor de 

aproximadamente 1,20 kWh. O gasto em consumo de energia foi calculado a partir da fórmula 

previamente definida no capítulo 2, com resultado exemplificado na Figura 36. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑘𝑊ℎ) = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝐸𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑘𝑊) ×  
𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)

60
 (20) 
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Figura 35 – Valor médio de potência elétrica adquirida. 

 

 

Figura 36 – Consumo e gasto de energia para o mês de novembro de 2017, de acordo com testes. 

 

  Outro tipo de carga utilizada como prova foi um ferro de solda de 25 W. Esta carga foi 

escolhida para comprovar que o sensor por efeito hall não lê corretamente o valor da corrente por 

se tratar de uma corrente em torno de 100 mA. Foi aplicada uma tensão de aproximadamente 
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117 V aos terminais da carga, obtendo uma corrente de 0,12 A. Os dados enviados pelo PIC em 

relação à corrente foram nulos. Portanto, o sensor ACS712 de 5 A passa a ler, aproximadamente, 

correntes maiores que 500mA. 

  Quanto ao módulo Bluetooth HC-05 utilizado neste projeto, foram monitoradas diferentes 

distâncias em relação ao Raspberry PI para averiguar qual o alcance máximo de conexão. Pelo 

datasheet do componente, este suportaria conexão em cerca de 10 m de distância da fonte. Nos 

testes realizados, este valor é confirmado em ambiente aberto (sem a presença de paredes), 

podendo chegar próximo aos 15 m. Ao medir em ambiente com duas paredes entre o módulo e a 

aquisição dos sinais pelo celular, a distância máxima para conexão ficou próxima dos 12 m. 

 

4.6.CUSTOS DOS MATERIAIS UTILIZADOS 

 

A Tabela 9 apresenta os valores dos custos dos componentes utilizados, como o PIC 

18F2520, Raspberry PI modelo 3B, ACS712 de 5 A, Bluetooth HC-05, fonte chaveada, caixa 

Patola e outros componentes utilizados que incluem componentes como diodos, resistores, 

capacitores e placas para corrosão. 

 

Tabela 9 - Custo total dos componentes 

Componente Preço (R$) 

Raspberry PI 159,00 

Fonte Chaveada 5 V e 2 A 20,00 

ACS712 de 5 A 20,00 

PIC 18F2520 27,00 

HC-05 39,90 

Caixa Patola 10,00 

Outros Componentes 30,00 

Total 305,90 
 

 

 

4.7.DIFICULDADES 

 

No processo do desenvolvimento do circuito que monitorava o consumo, o sensor ACS 

712 de 5 A, apresentou variações na tensão offset dependendo do lugar em que era colocado. Por 

exemplo, caso o sensor estivesse ligado a uma protoboard ao invés da placa final do trabalho, o 

PIC 18F2520 apresentava um diferente valor offset em bits. Para contornar o problema foi criada 
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uma função de calibração dentro do código em C para a leitura do valor offset em bits toda vez o 

circuito de leitura de consumo fosse ligado. 

A segunda dificuldade encontrada foi em relação da comunicação do módulo HM-10 com 

a placa Raspberry PI 3B. Foram feitas várias tentativas, mas sem sucesso, já que existiam poucos 

exemplos em artigos e trabalhos relacionados à conexão entre o módulo e a placa. A partir disso, 

foi escolhido o módulo HC-05, que apesar de possuir o Bluetooth 2.0, é mais comumente utilizado 

e possui muito mais exemplos de conexão com o Raspberry PI a partir de um script feito na 

linguagem Python, o que foi necessário, já que existia a necessidade da comunicação de dados de 

corrente e tensão lidos. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O motivo deste trabalho foi a construção de um módulo de aquisição de leitura de energia 

elétrica para o monitoramento de consumo de energia em equipamentos presentes nas residências. 

A partir do uso de circuito de leitura de tensão, microcontrolador, sensor de corrente, módulo 

Bluetooth e Raspberry PI esse objetivo foi alcançado, já que o protótipo deste trabalho apresentou 

os valores de consumo de forma acessível ao usuário. Entretanto, é necessário salientar que os 

equipamentos averiguados neste trabalho foram principalmente para verificação e testes dos 

resultados. 

Os componentes utilizados apresentaram-se de maneira confiável, pois todos 

demonstraram valores similares ao da realidade e funcionaram de maneira correta quanto ao envio 

e recebimento de dados, ressaltando o fato do sensor de corrente ACS712 apresentar problemas 

quanto a leitura de correntes muito baixas e variações com a tensão offset do circuito. 

A premissa de utilização do Raspberry PI modelo 3B foi feita com sucesso, já que a 

construção do banco de dados para armazenamento, Web Site e comunicação Bluetooth com o 

microcontrolador PIC 18F2520 ocorreram de maneira perfeita. 

Algo interessante para se notar é que este sistema proposto no trabalho pode ser utilizado 

por qualquer usuário, visto que só necessita do circuito de leitura de consumo e um Raspberry PI 

para armazenamento de dados. Futuramente, o trabalho pode ser adaptado para a utilização de 

mais de um módulo para medir o consumo de energia em equipamentos. 

Por fim, apesar da solução funcionar somente com equipamentos de cargas resistivas, ele 

tem aplicabilidade com uma variedade grande de equipamentos e instrumentos encontrados 

normalmente nas residências brasileiras, como ferros de solda, lâmpadas, ferros de passar, 

aquecedores, etc. 

 

5.1.SUGESTÕES  

 

Para futuros trabalhos, ficam como sugestões as melhorias e possíveis aplicações a serem 

realizadas: 

• Circuito de monitoramento de consumo para cargas não lineares, como 

computadores, carregadores de celular e etc; 

• Utilização de um sensor de corrente mais confiável; 

• Implementação de um sistema com microcontrolador PIC que se conecte 

diretamente a rede de internet ao invés de Bluetooth; 



60 

 

• Comunicação direta do microcontrolador PIC com um banco de dados; 

• Implementar a verificação de qualidade de energia da medição do equipamento; 

• Criar um Web Site que possui acesso aberto para todos, não sendo necessário estar 

conectado na mesma rede para acessar o site de monitoramento de consumo. 
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https://www.sparkfun.com/
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Esquemático do circuito desenvolvido no software EAGLE 

 

 



67 

 

APÊNDICE B – Desenho do circuito desenvolvido no software EAGLE 
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APÊNDICE C – Firmware do Microcontrolador PIC 18F2520 

char txt[20]; //variável de envio para tensão 

char txt2[20]; //variável de envio para corrente 

 

char *tensaostring = "v"; 

char *correntestring = "c"; 

 

char tensaostring2[20]; 

char correntestring2[20]; 

 

unsigned long temp_res; 

unsigned long amp; 

unsigned char cnt_int;          // contador de interrupções 

unsigned char i; 

unsigned char cnt_int_segundo = 0; 

unsigned char cnt_int_quantidade = 0; 

unsigned long ac_tensao;        // registro para acumular medidas de tensão 

unsigned long ac_corrente;      // registro para acumular medidas de corrente 

unsigned long ac_tensao_media;        // registro para acumular medidas de tensão 

unsigned long ac_corrente_media;      // registro para acumular medidas de corrente 

bit amostra;                    // 0 - tensao e 1 - corrente 

bit bit_realiza_media;          // Quando 1 envia dado pelo Bluetooth 

unsigned int senddado = 0;      // 0 - tensao e 1 - corrente 

unsigned int boolOffset = 0;    // Quando 0 cálcula offset do ACS 

 

float media_tensao= 0;          // valor médio para tensão após as interrupções 

float media_corrente = 0;       // valor médio para corrente após as interrupções 

float media_tensao_envio = 0;   // valor médio para tensão após 5 segundos 

float media_corrente_envio = 0; // valor médio para corrente após 5 segundos 

 

float media_calculaOffset = 0;  // valor médio offset do ACS após as interrupções 

float media_calculaOffset_envio = 0; // valor médio do ACS para envio 

 

// Função para a interrupção de 208 us 

     void InitTimer1(){ 

 

  T1CON         = 0x01; 

  TMR1IF_bit         = 0; 

  TMR1H         = 0xFB; 

  TMR1L         = 0x1E; 

  TMR1IE_bit         = 1; 

  INTCON         = 0xC0; 

} 

 

void Interrupt(){ 

 // RB0_bit = 1; 
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  if (TMR1IF_bit){ 

 

    TMR1IF_bit = 0; 

    TMR1H         = 0xFB; 

    TMR1L         = 0x1E; 

    //Enter your code here 

 

  if (amostra == 0){ 

 

    //Amostra da tensao 

 

    amostra = 1; 

 

    temp_res = ADC_Read(1); 

 

    ac_tensao += temp_res*temp_res; 

 

  } 

 else{ 

     if(boolOffset == 0) { 

    //Amostra para cálculo do offset do ACS 712 

         amostra = 0; 

         temp_res = ADC_Read(0); 

          

         amp = temp_res; 

         ac_corrente += amp*amp; 

          

     } 

     else { 

         //Amostra da corrente 

 

    //Remover o 512 que é a tensão offset do sensor de corrente 

    amostra = 0; 

    temp_res = ADC_Read(0); 

     

    //vetor[cnt_int] = temp_res; 

    //amp = temp_res; 

 

    if(temp_res>=media_calculaOffset_envio) { 

 

    amp = temp_res - media_calculaOffset_envio; 

 

    } 

    else { 

    amp = media_calculaOffset_envio - temp_res; 

 

    } 
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    ac_corrente += amp*amp; 

          

     } 

    } 

 

  cnt_int++; 

  if (cnt_int == 80){ 

//Assinalar para o valor médio após 80 interrupções 

     cnt_int = 0; 

 

     bit_realiza_media = 1; 

     ac_tensao_media = ac_tensao; 

     ac_corrente_media = ac_corrente; 

 

     ac_tensao = 0; 

     ac_corrente = 0; 

 

  } 

  } 

      // RB0_bit = 0; 

  } 

 

 

 

   void main() { 

 

   TRISC = 0B10000000; 

 

   UART1_Init(9600); 

 

 

 

     TRISB = 0b00100000; 

     PORTB.F0 = 0; 

 

amostra = 0; 

ac_tensao = 0; 

ac_corrente = 0; 

 

bit_realiza_media = 0; 

 

 

  TRISA = 0B00011111;      // AN0 a AN4 como entrada 

  ADCON1 = 0B00001101; 
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  InitTimer1(); 

 

   while(1) { 

   if (bit_realiza_media){ 

 

            // RB1_BIT = 1; 

             bit_realiza_media = 0; 

 

//Envio do dado via bluetooth a quantidade pré determinada de interrupções 

       if(cnt_int_segundo == 170) { 

            

        //Cálculo da tensão e corrente média 

         media_tensao_envio = media_tensao_envio/cnt_int_quantidade; 

         media_corrente_envio = media_corrente_envio/cnt_int_quantidade; 

                      //Cálculo do offset após os primeiros 5 segundos após ligar o circuito 

           if(boolOffset == 0) { 

                

               media_calculaOffset = sqrt((ac_corrente_media)/40); 

                                  media_calculaOffset_envio =  media_calculaOffset_envio/cnt_int_quantidade; 

                    

      

               boolOffset = 1; 

               media_corrente_envio = 5; 

                

                

           } 

 

//Condição para enviar somente caso a tensão seja maior que 100 e menor que 140, esse trecho foi adaptado para o nosso uso do Variac 

 

       if((media_tensao_envio > 10) && (media_tensao_envio<140) && (media_corrente_envio > 0)) { 

 

        if(senddado == 0) { 

 

        //Envio da tensão 

 

        FloatToStr(media_tensao_envio, txt); 

 

      //Concatenar a tensão com a letra 'v' para identificar no raspberry Pi se é tensão ou corrente 

        strncat(tensaostring, txt, 6); 

 

        strcpy(tensaostring2, tensaostring); 
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        UART1_Write_Text(tensaostring2); 

 

        strcpy(tensaostring2, ""); 

 

        strcpy(tensaostring, ""); 

 

        strcpy(tensaostring, "v"); 

 

        PORTB.F1 = 1; 

 

        senddado = 1; 

        } 

        else { 

 

         //Envio da corrente 

 

          

        FloatToStr(media_corrente_envio, txt2); 

 

         //Concatenar a corrente com a letra 'c' para identificar no raspberry Pi se é tensão ou corrente 

 

        strncat(correntestring, txt2, 4); 

 

        strcpy(correntestring2, correntestring); 

 

        UART1_Write_Text(correntestring2); 

 

        strcpy(correntestring2, ""); 

 

        strcpy(correntestring, ""); 

 

        strcpy(correntestring, "c"); 

 

 

        PORTB.F1 = 0; 

 

        senddado = 0; 

        } 

 

 

        } 

      //Zerar os dados após envio 

        media_tensao_envio =  0; 

        media_corrente_envio = 0; 
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        cnt_int_quantidade =0; 

        cnt_int_segundo = 0; 

      } 

 

      else { 

// Cálculo dos valores médios após as 80 interrupções de 208 us 

           

        //Cálculo do offset após as interrupções 

          if(boolOffset == 0) { 

               

              media_calculaOffset = sqrt((ac_corrente_media)/40); 

               

              

                   

              media_calculaOffset_envio =  media_calculaOffset_envio + media_calculaOffset; 

                   

              cnt_int_quantidade = cnt_int_quantidade + 1 ; 

               

                 media_tensao = sqrt(ac_tensao_media/40)/3.4; 

               

               RB4_bit = 0; 

               

              if((media_tensao > 10) && (media_tensao<140)) { 

                  media_tensao_envio =  media_tensao_envio + media_tensao; 

                  //media_corrente_envio =  media_corrente_envio + media_corrente; 

        

              } 

          } 

           

          else { 

 

      //Cálculo da tensão e corrente após as 80 interrupções 

 

      media_tensao = sqrt(ac_tensao_media/40)/3.4; 

    

       

      media_corrente = sqrt((ac_corrente_media)/40)/2.8; //0.02642 seria 5/(1023*0,185) - O 0,185 seria a resolução do ACS712 5A 

 

        RB4_bit = 0; 

      //Condição para enviar somente caso a tensão seja maior que 10 e menor que 140, esse trecho foi adaptado para o nosso uso do Variac 

       if((media_tensao > 10) && (media_tensao<140) && (media_corrente > 0)) { 

           media_tensao_envio =  media_tensao_envio + media_tensao; 

            media_corrente_envio =  media_corrente_envio + media_corrente; 

 

            cnt_int_quantidade = cnt_int_quantidade + 1 ; 

       } 

               

          } 
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         cnt_int_segundo = cnt_int_segundo + 1; 

 

         } 

          } 

 

            } 

 

            } 
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APÊNDICE D – Código do Web site 

<?php 

 

/* Incluir o fusioncharts.php para os gráficos */ 

 

include("fusioncharts.php"); 

 

     

     $hostdb = "localhost";  // MySQl host 

   $userdb = "pi2";  // MySQL nome de usuário 

   $passdb = "raspberry";  // MySQL senha 

   $namedb = "mysql";  // MySQL nome do banco 

 

   // Estabelecer uma conexão com o banco 

   $dbhandle = new mysqli($hostdb, $userdb, $passdb, $namedb); 

   /*Renderizar uma mensagem de erro caso ocorra um erro de conexão */ 

   if ($dbhandle->connect_error) { 

    exit("There was an error with your connection: ".$dbhandle->connect_error); 

   } 

 

?> 

 

<!-- Incluir os arquivos em javascript para renderização dos gráficos --> 

<!-- Código em HTML e cabeçalho do site --> 

 

<script type="text/javascript" src="fusioncharts.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="fusioncharts.theme.ocean.js"></script> 

  <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css"> 

  

  <script src="bootstrap.min.js"></script> 

 

<header style="height:110px; padding:10px;padding-top:20px; background-color:#0075c2; color: white; font-size:50px"> 

TCC - Diogo e Lucas 

 

</header> 

 

<div style="text-align:center;font-size:16px;font-weight:bold;padding-top:10px;">Novembro/2017</div> 

 

<?php 

 

//Script em SQL para pegar os dados de corrente multiplicados pela tensão com dados a cada minuto 

    $Queryconsumo = "SELECT AVG(tensao.Tensao)*AVG(corrente.Corrente) as 'Potencia', tensao.DataHora FROM tensaotcc AS tensao 

LEFT JOIN correntetcc AS corrente ON DATE_FORMAT(tensao.DataHora, '%d-%m %h:%i') = DATE_FORMAT(corrente.DataHora, '%d-

%m %h:%i') Group by tensao.DataHora Div 100"; 
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    $resultconsumo = $dbhandle->query($Queryconsumo) or exit("Error code ({$dbhandle->errno}): {$dbhandle->error}"); 

    $consumo = 0; 

    $numberrows = 0; 

 

//Soma do vetor adquirido ao ler o banco de dados e calcular o consumo 

    while($row = mysqli_fetch_array($resultconsumo)) { 

                    

      $consumo =   floatval($row["Potencia"])/60 + $consumo; 

    } 

 

//Script em SQL para pegar os dados da tarifa do Paraná no banco de dados 

    $Querytarifa = "SELECT * FROM `tarifastcc` WHERE Estado = 'PR'";     

 

    $resulttarifa = $dbhandle->query($Querytarifa) or exit("Error code ({$dbhandle->errno}): {$dbhandle->error}"); 

 

    $tarifasSQL = mysqli_fetch_assoc($resulttarifa); 

 

    

?> 

 

<div style="width: 700px; padding-left:25%; padding-top:50px;padding-bottom:100px; margin-bottom:100px"> 

 

<div style="width:50%;float:left;padding-left:33%"> 

<div style="font-size:18px;font-weight:bold; padding-left: 5px"> Consumo</div> 

<div style="background-color:#0075c2;border-radius:50%;width:100px;height:100px"> 

<div style="text-align:center; font-size:18px; font-weight:bold; color:white; padding:25%"> 

<?php 

//Cálculo do consumo 

echo strval(number_format((float)$consumo/(1000), 2, '.', '')) . " kWh"; 

?> 

</div> 

 

</div> 

</div> 

<div style="width:50%;float:right;padding-left:50%"> 

 

<div style="font-size:18px;font-weight:bold; padding-left: 22px"> Gasto</div> 

<div style="background-color:#0075c2;border-radius:50%;width:100px;height:100px"> 

<div style="text-align:center; font-size:18px; font-weight:bold; color:white; padding:25%"> 

<?php 

//Cálculo do gasto de energia 

$tarifa =  floatval($tarifasSQL["Tarifa"]); 

$Imposto =  floatval($tarifasSQL["ICMS"])/100 + 0.06; 

$Gasto = $tarifa*$consumo/$Imposto; 

echo strval(number_format((float)$Gasto/(1000), 2, '.', '')) . " R$"; 

?> 
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</div> 

</div> 

 

</div> 

 

</div> 

 

<!-- Dropdown para a escolha do período desejado do gráfico--> 

<div class="hr"><hr /> 

<div style="padding-left:27%"> 

<form action="#" method="post"> 

<select name="tempo"> 

<option value="">Período</option> 

<option value="500">5 minutos</option> 

<option value="1000">10 minutos</option> 

</select> 

 

<input style="margin-left:20px" type="submit" class="btn btn-primary" name="submit" value="Selecionar" /> 

</form> 

<!-- Dropdown para a escolha do mês desejado para o gráfico--> 

<form action="#" method="post"> 

 

<select name="mes"> 

<option value="">Mês</option> 

<option value="01">01</option> 

<option value="02">02</option> 

<option value="03">03</option> 

<option value="04">04</option> 

<option value="05">05</option> 

<option value="06">06</option> 

<option value="07">07</option> 

<option value="08">08</option> 

<option value="09">09</option> 

<option value="10">10</option> 

<option value="11">11</option> 

<option value="12">12</option> 

 

</select> 

 

<!-- Dropdown para a escolha do dia desejado para o gráfico--> 

<select name="dia"> 

<option value="">Dia</option> 

<option value="01">01</option> 

<option value="02">02</option> 

<option value="03">03</option> 

<option value="04">04</option> 

<option value="05">05</option> 

<option value="06">06</option> 
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<option value="07">07</option> 

<option value="08">08</option> 

<option value="09">09</option> 

<option value="10">10</option> 

<option value="11">11</option> 

<option value="12">12</option> 

<option value="13">13</option> 

<option value="14">14</option> 

<option value="15">15</option> 

<option value="16">16</option> 

<option value="17">17</option> 

<option value="18">18</option> 

<option value="19">19</option> 

<option value="20">20</option> 

<option value="21">21</option> 

<option value="22">22</option> 

<option value="23">23</option> 

<option value="24">24</option> 

<option value="25">25</option> 

<option value="26">26</option> 

<option value="27">27</option> 

<option value="28">28</option> 

<option value="29">29</option> 

<option value="30">30</option> 

</select> 

 

<input style="margin-left:11px" type="submit" class="btn btn-primary" name="submitdata" value="Selecionar data" /> 

</form> 

<div> 

</div> 

<?php 

 

$category = 1000; 

 

$tempo = "10"; 

 

$divisao = 10; 

 

$dia = "14"; 

 

$mes = 11; 

 

     

   $hostdb = "localhost";  // MySQl host 

   $userdb = "pi2";  // MySQL nome de usuário 

   $passdb = "raspberry";  // MySQL senha 

   $namedb = "mysql";  // MySQL nome do banco 
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   // Estabelecer uma conexão com o banco 

   $dbhandle = new mysqli($hostdb, $userdb, $passdb, $namedb); 

   /*Renderizar uma mensagem de erro caso ocorra um erro de conexão */ 

   if ($dbhandle->connect_error) { 

    exit("There was an error with your connection: ".$dbhandle->connect_error); 

   } 

 

if (isset($_POST['submitdata'])) 

{ 

    $dia = $_POST['dia']; 

    $mes = $_POST['mes']; 

 

   $hostdb = "localhost";  // MySQl host 

   $userdb = "pi2";  // MySQL nome de usuário 

   $passdb = "raspberry";  // MySQL senha 

   $namedb = "mysql";  // MySQL nome do banco 

 

   // Estabelecer uma conexão com o banco 

   $dbhandle = new mysqli($hostdb, $userdb, $passdb, $namedb); 

   /*Renderizar uma mensagem de erro caso ocorra um erro de conexão */ 

   if ($dbhandle->connect_error) { 

    exit("There was an error with your connection: ".$dbhandle->connect_error); 

   } 

} 

 

//Script em SQL para pegar os dados de tensão  

$strQuery = "SELECT AVG(Tensao) as 'Tensao', DataHora FROM tensaotcc WHERE Date(DataHora) like '2017-".$mes."-".$dia. "' GROUP 

BY DataHora DIV ". $category; 

 

//Script em SQL para pegar os dados de corrente multiplicados pela tensão com dados a cada período desejado (5 ou 10 minutos) 

$QueryPotenciaGrafico = "SELECT AVG(tensao.Tensao)*AVG(corrente.Corrente) as 'Potencia', tensao.DataHora FROM tensaotcc AS tensao 

LEFT JOIN correntetcc AS corrente ON DATE_FORMAT(tensao.DataHora, '%d-%m %h:%i') = DATE_FORMAT(corrente.DataHora, '%d-

%m %h:%i') WHERE Date(tensao.DataHora) like '2017-".$mes."-".$dia. "' Group by tensao.DataHora Div ". $category; 

 

//Script em SQL para pegar os dados de corrente  

$strQueryCorrente = "SELECT AVG(Corrente) as 'Corrente', DataHora FROM correntetcc WHERE Date(DataHora) like '2017-".$mes."-".$dia. 

"' GROUP BY DataHora DIV ". $category; 

 

        $result = $dbhandle->query($strQuery) or exit("Error code ({$dbhandle->errno}): {$dbhandle->error}"); 

 

        $resultCorrente = $dbhandle->query($strQueryCorrente) or exit("Error code ({$dbhandle->errno}): {$dbhandle->error}"); 
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        $resultGraficoPotencia = $dbhandle->query($QueryPotenciaGrafico) or exit("Error code ({$dbhandle->errno}): {$dbhandle->error}"); 

         

        //Construção do vetor utilizado para a construção do gráfico de Potência 

        if ($resultGraficoPotencia) { 

       

            $arrDataPot = array( 

                "chart" => array( 

                  "caption" => "Potência", 

                  "showValues" => "0", 

             "yAxisName"=> "Potência (kW)", 

                 "paletteColors"=> '#0075c2', 

                 "theme" => "ocean" 

                ) 

            ); 

 

        $arrDataPot["data"] = array();         

    // Inserir os dados dentro do array 

            while($row = mysqli_fetch_array($resultGraficoPotencia)) { 

         

                $date = $row["DataHora"]; 

            $PotRow = $row["Potencia"]/1000; 

            array_push($arrDataPot["data"], array( 

                "label" => date('d-m h:i',strtotime($date)), 

                "value" => $PotRow 

                ) 

            ); 

            } 

 

             } 

            //Construção do vetor utilizado para a construção do gráfico de tensão 

        if ($result) { 

        

            $arrData = array( 

                "chart" => array( 

                  "caption" => "Tensão", 

                  "showValues" => "0", 

             "yAxisName"=> "Tensao(V)", 

                 "paletteColors"=> '#0075c2', 

                 "theme" => "ocean" 

                ) 

            ); 

 

            $arrData["data"] = array(); 

         

    // Inserir os dados dentro do array 

            while($row = mysqli_fetch_array($result)) { 

                        $date = $row["DataHora"]; 
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            array_push($arrData["data"], array( 

                "label" => date('d-m h:i',strtotime($date)), 

                "value" => $row["Tensao"] 

                ) 

            ); 

            } 

 

             } 

 

    //Construção do vetor utilizado para a construção do gráfico de corrente 

        if ($resultCorrente) { 

         

 

            $arrDataCorrente = array( 

                "chart" => array( 

                  "caption" => "Corrente", 

                  "showValues" => "0", 

                  "yAxisName"=> "Corrente(A)", 

                  "paletteColors"=> '#0075c2', 

                 "theme" => "ocean" 

                ) 

            ); 

            $arrDataCorrente["data"] = array(); 

 

         

    // Inserir os dados dentro do array 

            while($row = mysqli_fetch_array($resultCorrente)) { 

                        $date = $row["DataHora"]; 

 

          

               array_push($arrDataCorrente["data"], array( 

                "label" => date('d-m h:i',strtotime($date)), 

                "value" => $row["Corrente"] 

                ) 

            ); 

            } 

 

             } 

 

            $jsonEncodedDataTensao = json_encode($arrData); 

 

            //Criação de um objeto para a construção do gráfico com a biblioteca fusion Chart 

 

            $columnChart = new FusionCharts("line", "myFirstChart" , 600, 300, "chart-1", "json", $jsonEncodedDataTensao); 

 

            $jsonEncodedDataCorrente = json_encode($arrDataCorrente); 

 

            //Criação de um objeto para a construção do gráfico com a biblioteca fusion Chart 
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            $columnChart2 = new FusionCharts("line", "mySecondChart" , 600, 300, "chart-2", "json", $jsonEncodedDataCorrente); 

 

             

            $jsonEncodedDataPot = json_encode($arrDataPot); 

 

            //Criação de um objeto para a construção do gráfico com a biblioteca fusion Chart 

 

            $columnChart3 = new FusionCharts("line", "myThirdChart" , 600, 300, "chart-3", "json", $jsonEncodedDataPot); 

 

            //renderização dos gráficos 

 

        $columnChart->render(); 

 

    $columnChart2->render(); 

 

    $columnChart3->render(); 

 

    $dbhandle->close(); 

?> 

</div> 

 

<div style="padding-left:25%" id="chart-1"><!-- Fusion Charts will render here--></div> 

 

<div style="padding-left:25%" id="chart-2"><!-- Fusion Charts will render here--></div> 

 

<div style="padding-left:25%" id="chart-3"><!-- Fusion Charts will render here--></div> 

 

<div> 

</div> 

 

</div> 

<style>  

hr { 

  border:none; 

  border-top:1px dotted gray; 

  color:#fff; 

  background-color:#fff; 

  height:1px; 

  width:100%; 

} 

</style> 
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APÊNDICE E – Código em Python para a conexão Bluetooth 

 

import pymysql.cursors 

import time 

import bluetooth, subprocess 

nearby_devices = bluetooth.discover_devices(duration=4,lookup_names=True, 

                                                      flush_cache=True, lookup_class=False) 

 

 

# Connecta no banco de dados 

connection = pymysql.connect(host='localhost', 

                             user='pi2', 

                             password='raspberry', 

                             db='mysql') 

 

name = "HC-05"      # Nome do equipamento 

addr = "98:D3:33:81:02:6B"      # Endereço do equipamento 

port = 1         # RFCOMM port 

passkey = "1234" # Senha 

 

# Finaliza qualquer processo funcionando com o Bluetooth do Raspberry PI 

subprocess.call("kill -9 `pidof bluetooth-agent`",shell=True) 

 

# Inicia um novo ange para conectar com o bluetooth 

status = subprocess.call("bluetooth-agent " + passkey + " &",shell=True) 

 

try: 
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    s = bluetooth.BluetoothSocket(bluetooth.RFCOMM) 

    s.connect((addr,port)) 

    #conectado 

    print("ok1") 

 

    while 1: 

        data = s.recv(1024) 

       #pega hora real 

        localtime   = time.localtime() 

        timeString  = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", localtime) 

        if data: 

            print(data) 

            #stringData = str(data).replace("b'", "").replace("'","").replace("-","") 

            #retira qualquer letra b ou vírgula ou traço 

            stringData = str(data).replace("b'", "").replace("'","") 

             

            InsertValues = stringData.split(",") 

             

            print(stringData) 

            try: 

                with connection.cursor() as cursor: 

        # Create a new record 

                    if len(InsertValues) == 1: 

                        if len(stringData) > 4: 

                            stringData = stringData.replace("v", "").replace("c", "") 

                            print(stringData) 

                     #Envio dado de tensão 
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                            sql = "INSERT INTO `tensaotcc` (`Tensao`, `DataHora`) VALUES (%s, %s)" 

                            cursor.execute(sql, (stringData, timeString)) 

                        elif len(stringData) > 1: 

                            if stringData != "0": 

                                stringData = stringData.replace("c", "").replace("v", "") 

                                print(stringData) 

                                insertcurrent = stringData 

             #Envio dado de corrente 

                                sql = "INSERT INTO `correntetcc` (`Corrente`, `DataHora`) VALUES (%s, %s)" 

                                cursor.execute(sql, (float(insertcurrent)/10, timeString))     

                     

    # connection is not autocommit by default. So you must commit to save 

    # your changes. 

                connection.commit() 

            finally: 

                print("final") 

                 

except bluetooth.btcommon.BluetoothError as err: 

    print("error") 

     

    pass 

 


