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RESUMO 

  

Este artigo visa o desenvolvimento de um medidor de energia elétrica para realizar medições 

de consumo, análise de distorção harmônica e fator de potência em equipamentos elétricos. 

Utilizou-se como método o estudo dos circuitos de condicionamento de sinal e do 

microcontrolador usado, desenvolvimento do circuito, simulação, confecção do protótipo e 

realização de testes com diferentes cargas ligadas ao dispositivo. Por meio da simulação e 

realização de testes do protótipo, possibilitou-se aferir o consumo de energia das cargas 

ligadas, além dos parâmetros de fator de potência e distorção harmônica da rede. O 

dispositivo de medição funcionou como esperado, validando os circuitos e métodos 

matemáticos utilizados.  Os dados ofereceram ainda condições de obter melhores resultados 

com um projeto utilizando componentes mais adequados e melhor dimensionamento do 

design da placa eletrônica. 

  

Palavras-chave: Condicionamento de sinal. Distorção Harmônica. Instrumentação. Medição 

de Energia. Microcontrolador. Monitoramento. 

  

  

DEVELOPMENT OF A POWER MEASUREMENT DEVICE WITH POWER 

FACTOR AND HARMONIC DISTORTION ANALYSIS 

  

ABSTRACT 

  

This article aims to develop a power measurement device to perform consumption 

measurements, harmonic distortion and power factor analysis in electrical devices. The 

method applied was the study of signal conditioning circuits and the microcontroller, 

development of the circuit, simulation, confection of the prototype and tests with different 

loads connected to the device. It was possible to measure the energy consumption of the 

connected loads through the simulation and testing of the prototype, in addition to the 

parameters of power factor and harmonic distortion generated by the measured equipment. 

The measuring device worked as expected, validating the circuits and mathematical methods 

used. It allows the achievements of better results with a design using appropriate components 

and better design for the electronic board. 

  

Keywords: Harmonic Distortion. Instrumentation. Microcontroller. Monitoring. Power 

Measurement. Signal Conditioning. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Em um cenário cada vez mais competitivo, a demanda por controle de gastos se 

apresenta em crescente exigência e necessidade de detalhamento. Segundo Purcidonio e 

Hatakeyama (2006, p. 6), “percebe-se que o controle dos custos, gerando informações pela 

contabilidade é, com certeza, algo imprescindível para qualquer organização”. Por vezes, o 

gasto de energia elétrica inviabiliza processos industriais que exige medição do custo de 

energia que tal processo consome. 

Como consequência, um sistema ou processo industrial pode manifestar distorções 

harmônicas (DHT) na rede como característica. Segundo Schwanz (2013, p. 46), essas 

distorções “são causadas pela operação de cargas não-lineares que podem ocasionar 

problemas em equipamentos da rede elétrica como aquecimento em transformadores e falhas 

em equipamentos de controle”; Ainda, há o fator de potência (FP) composto pela “relação 

entre o componente ativo da potência e o valor total desta mesma potência” (MAMEDE, 2007 

apud ANICETO, 2016, p. 3), capaz de gera perdas elétricas e aquecimento dos 

transformadores da rede (ANICETO, 2016, p. 2), além de multas da distribuidora de energia 

elétrica.  

Diante disso, o desenvolvimento de dispositivos para contabilização do gasto de 

energia e monitoramento desses parâmetros se mostra indispensável, pois “os medidores 

eletrônicos de energia ativa e/ou reativa são ensaiados e calibrados para registrarem, dentro da 

faixa preestabelecida da sua classe de exatidão, não levando em consideração possíveis 

distorções harmônicas de tensão e corrente, nem se quer desequilíbrios de tensões“ (SILVA, 

2008, p.30). Dessa forma, a aferição de energia consumida fica imprecisa. 

Deve-se considerar que os componentes harmônicos geram uma distorção na forma de 

onda. É necessário fazer uma análise do espectro harmônico do sinal de tensão e corrente da 

rede para se obter uma medição precisa que pode ser feita através da decomposição dessas 

harmônicas no sistema, através da série de Fourier (SILVA, 2008, p. 43). A decomposição das 

harmônicas da rede para a análise por sistemas microcontrolados requer o uso da 

Transformada Rápida de Fourier (FFT) (SMITH, 2001). O cálculo da FFT é considerado 

complexo para ser implementado em sistemas embarcados que possuem poucos recursos de 

memória e velocidade de processamento, assim como funções de tratamento digital de sinal 

via hardware. Em geral, esse tipo de análise é realizado através de um Processador Digital de 

Sinais (DSP) (SMITH, 2001) de custo superior aos microcontroladores comuns. É necessário 

abdicar do uso dos DSPs para possibilitar a construção de um dispositivo de baixo custo apto 
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à realização de cálculo da DHT. Dessa forma, encontram-se recursos matemáticos menos 

complexos para realizar essa análise em microcontroladores comuns. 

 Sendo assim, este artigo propõe o desenvolvimento de um dispositivo que realize 

aferições de potência, DHT e FP com a utilização de microcontroladores comuns e análise 

matemática menos complexa. A pesquisa emprega método qualitativo, enquanto o tipo de 

pesquisa se caracteriza por ser aplicada e exploratória. Utilizou-se pesquisa bibliográfica para 

encontrar os meios de obtenção de resultados. 

Apresentou-se equações e métodos para implementação dessa medição feita por um 

processador com núcleo ARM de 32 bits. Um circuito de condicionamento de sinal foi 

desenvolvido, assim como fontes de tensão para a alimentação do dispositivo. Buscou-se 

observar e comprovar os erros presentes na medição pertinentes às limitações do protótipo 

construído. Além da construção do dispositivo, realizaram-se simulações para comprovação 

da precisão do método. Os valores calculados da energia foram transmitidos via comunicação 

serial, tornando possível analisar as medições realizadas.  

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

É necessário desenvolver um circuito capaz de realizar leitura da tensão e corrente da 

instalação, armazene esses valores e faça a análise matemática necessária para realização de 

medição da potência consumida, dos valores de distorção harmônica e fator de potência da 

instalação. Por sua vez, a aferição da tensão da rede se realizou pelo desenvolvimento de um 

circuito de condicionamento de sinal a fim de habilitar a realizar a leitura da tensão pelo 

conversor analógico digital (ADC) do microcontrolador. Utilizou-se o circuito integrado (CI) 

ACS712 para a leitura de corrente constituído por um sensor de efeito Hall que gera um valor 

de tensão proporcional à corrente que circula pelos pinos de medição do CI. Houve a 

utilização de um microcontrolador de 32 bits, responsável pela realização de cálculos 

necessários para informar os parâmetros analisados. Além disso, desenvolveram-se várias 

fontes de forma a gerar a alimentação e as tensões de referência indispensável para o circuito 

funcionar. Tal circuito ficou dividido conforme os tópicos do Diagrama 1. 
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Diagrama 1 – Diagrama de funcionamento do sistema de medição de potência.

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.1 CONDICIONAMENTO DE SINAL 

 

Através do uso de amplificadores operacionais, divisores de tensão e filtros, elaborou-

se um circuito para rebaixar o nível de tensão e nele ocasionar um offset, variável entre 

aproximados 311V e -311V devido a tensão eficaz (RMS) da rede a ser analisada ser 220V, 

para uma faixa de tensão de 0 a 3V estipulada para o ADC do microcontrolador realizar a 

leitura (ST MICROELECTRONICS, 2017). O CI ACS712, responsável pela leitura da 

corrente, possui um offset de 2,5V. Em outras palavras, o valor de tensão gerado proporcional 

a corrente foi de 2,5V quando a corrente for 0A e assumiu valores acima e abaixo dessa 

tensão, conforme a forma de onda da corrente mensurada (ALLEGRO, 2007). Devido a 
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leitura do ADC corresponder a faixa de 0 a 3V, o circuito medidor de corrente também 

solicitou o rebaixamento do sinal para permitir a leitura do microcontrolador.  

Utilizou-se filtros anti-aliasing para ruídos de alta frequência da rede, capazes de 

interferir na leitura pelo microcontrolador. O filtro anti-aliasing funciona de modo a atenuar 

frequências indesejadas do sistema. Assim, evitam-se erros de leitura causados pelos sinais de 

alta frequência e atenuam-se todas as frequências acima da frequência máxima de entrada 

(NATIONAL INSTRUMENTS, 2017), indicado como f1 na Figura 2. A atenuação do sinal 

acontece de acordo com uma banda de transição, localizada entre f1 e f2, como uma 

característica do filtro analógico formado por um capacitor e um resistor. 

Figura 2 – Comportamento de um filtro anti-aliasing. 

 

Fonte: National Instruments, 2017. 

 

2.1.1 Medição de Tensão 

 

O objetivo do dispositivo construído pautou-se na realização da medição da 

alimentação de algum equipamento utilizando energia trifásica que, geralmente, não utiliza o 

Neutro da rede. Implicou em desenvolvimento de uma carga com resistores do mesmo valor 

em estrela de forma a gerar um sinal de referência para que cada fase fosse analisada 

individualmente. Como a alimentação utiliza a mesma rede de energia a ser mensurada, 

necessitou-se o uso de um circuito de ponteira diferencial baseado no circuito apresentado por 

Grubmüller, Schweighofer e Wegleiter (2016), capaz de gerar um sinal conforme a diferença 

de tensão nos seus terminais de entrada. A Figura 1 apresenta o circuito de leitura de tensão 

desenvolvido.  
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Figura 1 – Circuito de medição de tensão.

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O circuito exposto acima realiza a leitura de apenas uma das fases. Como o sistema é 

trifásico, foram três circuitos de medição de tensão utilizados. Os amplificadores operacionais 

foram alimentados com uma fonte simétrica de 12V. Na entrada do circuito, houve um divisor 

de tensão formado pelos resistores R4, R5, R6 e R7, responsável por rebaixar a tensão de em 

uma proporção de aproximadamente 121:1. Em seguida, passou-se por um buffer que 

direciona o sinal ao U1C, na configuração de amplificador diferencial, com ganho de 1:1. 

Após essa etapa, o sinal recebeu um offset de 1,5V através do U1D na configuração de 

amplificador somador, transformando o sinal alternado em um sinal contínuo. Tal condição 

possibilitou a leitura pelo ADC do microcontrolador. Em razão do uso de entrada inversora 

dos amplificadores U1C e U1D usada, inverteram-se o sinal em um dos amplificadores e 

novamente invertido no outro. Isso possibilitou o sinal permanecer original também quanto à 

polaridade. Na saída do U1D, utilizou-se um filtro anti-aliasing, que consiste em um filtro 

passa-baixa de primeira ordem, com frequência de corte de aproximadamente 3KHz.  

A saída do circuito foi nomeada como Vout e localiza-se após o filtro anti-aliasing, 

formado pelo resistor R15 e o capacitor C1. Conforme mencionado acima, o circuito 

desenvolvido realiza o condicionamento do sinal de tensão de uma fase, pertinente ao caso da 

imagem é a fase ligada ao resistor R3. Para realizar a medição trifásica, usaram-se três 

circuitos ligados ao restante das fases, correspondentes aos resistores R1 e R2. A fonte de 

tensão V1 representou a energia da rede, ponto de partida para a medição.  

Com esse circuito, foi possível mensurar redes monofásicas e bifásicas, além de 

realizar a medição de uma rede trifásica. Esses dois casos demandaram a ligação do neutro no 

ponto de conexão dos resistores R1, R2 e R3, gerando uma referência de tensão para as fases. 
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Deve-se à tensão de uma rede com neutro desencadeada a partir de um transformado com 

fechamento em estrela, efeito semelhante ao gerado pela ligação dos resistores. 

 

2.1.2 Medição de Corrente 

 

Para realizar a medição de corrente, existem os sensores invasivos e não-invasivos. 

Usou-se o sensor de corrente invasivo ACS712, na versão de 30A considerando a facilidade 

de implementação no circuito e realizaram-se medições de -30 a 30A. O CI liberou o sinal 

com um offset de tensão de 2,5V, exigindo somente o circuito para tornar compatível a faixa 

de tensão do CI com o ADC do microcontrolador. Desenvolveu-se, então, um circuito de 

rebaixamento de tensão usando amplificadores operacionais, conforme a Figura 2. 

Figura 2 – Circuito de medição de corrente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A corrente mensurada atravessou o CI por meio dos terminais IP+ e IP-, cujo sensor de 

efeito Hall transformou esse valor de corrente em um valor de tensão. O CI ACS712 possui 

também um pino onde se conectou um capacitor de filtro. O CI converteu 66mV/A, 

resultando em um range de trabalho de 3,98V. Com o offset de 2,5V, o sinal variou em seu 

valor máximo entre 0,51V e 4,49V, de -30A até 30A. Para rebaixar a tensão de 0V a 5V para 

0V a 3V, usou-se um amplificador operacional na configuração inversora. A relação de 

atenuação para os valores de resistores definidos, R1 e R2, foi de 50:31. Dessa forma, o sinal 

de saída estabeleceu-se entre aproximadamente 0,32V até 2,78V. O amplificador U1C 

realizou a inversão do sinal, invertido pelo U1A, com ganho de 1:1. Por sua vez, o 

amplificador U1B foi um buffer a fim de que o sinal fosse aferido corretamente pelo ADC do 

microcontrolador.  
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2.2 ALIMENTAÇÃO 

 

Os circuitos medidores de corrente e tensão, além do microcontrolador, requisitaram 

de algumas fontes de tensão para se tornarem funcionais. Necessitou-se de uma fonte 

simétrica de 12V para a alimentação dos amplificadores operacionais, de 5V para o CI 

ACS712, responsável pela realização da medição de corrente, de 3V para a alimentação do 

microcontrolador e para a tensão de referência do ADC e de -1,5V para o offset no circuito 

medidor de tensão. A captação de energia para as fontes realizou-se por meio de duas fases da 

rede. Também, usou-se um transformador com TAP central de 220V para 12V+12V. O 

circuito de alimentação foi representado na Figura 3. 

Figura 3 – Circuito de alimentação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Formou-se, então, um circuito retificador de onda completa com TAP central. Através 

dos capacitores C1 e C2, a onda de tensão se tornou contínua. Em seguida, passou-se pelos 

CIs reguladores de tensão, LM7812 e LM7912, que disponibilizam as tensões de 12V e -12V, 

necessárias para a alimentação dos AOPs.  

Os capacitores C3 e C4 filtraram o ruído de alta frequência advindos da rede. Através 

do regulador LM7805, conseguiu-se a tensão de 5V para a alimentação do ACS712. 

Calculou-se os valores dos resistores que definem a tensão regulada pelos Cis LM317 e 

LM337, responsáveis respectivamente pelo fornecimento de 3V e -1,5V. Os diodos D5 e D6 

forneceram uma proteção contra o possível descarregamento de capacitores no circuito. 

Assim, tal medida protegeu os componentes.  

Para uma aplicação industrial, exigiu-se uma fonte mais robusta, com proteções e 

filtros de forma a garantir energia estável ao dispositivo. Por trabalhar com conversão 
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analógico-digital, esse dispositivo corria riscos de sofrer interferência de instabilidades e 

ruídos provindos da fonte de alimentação. Esse modelo projetado serviu apenas para fins de 

testes, gerando as tensões necessárias para o funcionamento do circuito. 

 

2.3 ANÁLISE MATEMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

O dispositivo tem o objetivo de analisar os seguintes dados da rede: valor de tensão e 

corrente eficaz (RMS), potência média (P), potência aparente (S), fator de potência (FP) e 

distorção harmônica total (DHT). Foi necessário observar duas considerações: 

 O dispositivo de processamento, pertinente ao microcontrolador, captura e processa 

os dados no tempo discreto, sendo necessário o uso de recursos numéricos para 

realizar os cálculos necessários; 

 Como o objetivo do projeto é desenvolver um dispositivo com o uso de um 

microcontrolador com poucos recursos, necessitou-se elaborar uma análise que utilize 

de forma eficiente e reduzida os recursos de processamento; Assim, tornou-se 

possível escolher um microcontrolador comum. 

 

O fator de potência (FP) é a relação entre a potência ativa (P) e a potência aparente (S) 

(HART, 2012), conforme a equação (1): 

FP =
𝑃

𝑆
.
.........................................................................................................................................................................................................(1) 

De acordo com Hart (2012), a potência ativa é a média da multiplicação da tensão e 

corrente instantânea, enquanto a potência aparente é calculada através da multiplicação entre a 

tensão e corrente eficazes (RMS), conforme as equações (2) e (3): 

P =
1

𝑇
∫ 𝑣(𝑡)𝑖(𝑡)𝑑𝑡.

............................................................................................................................................................................(2) 

S = 𝑉𝑟𝑚𝑠 × 𝐼𝑟𝑚𝑠.
.............................................................................................................................................................................(3) 

Segundo Hart (2012), o valor RMS de uma tensão e corrente variáveis no tempo é 

dado pelas equações (4) e (5), transcritas abaixo:  

Vrms = √
1

𝑇
∫ 𝑣2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0 .
.................................................................................................................................................................(4) 

 

Irms = √
1

𝑇
∫ 𝑖2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0 .
....................................................................................................................................................................(5) 
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 Através de uma amostragem de duzentos pontos por ciclo de onda da rede, ou seja, 

com uma taxa de amostragem de 12.000S/s (amostras por segundo) para uma rede de 60Hz, o 

microcontrolador calculou a potência média instantânea armazenada em um vetor e 

armazenou o valor de tensão e corrente elevados ao quadrado a cada amostra realizada. Ao 

completar as duzentas amostras, foi feito um cálculo de média sobre os valores de potência 

instantânea armazenados. Enquanto para os valores de tensão e corrente ao quadrado 

armazenadas são calculados, individualmente, suas médias e, em seguida, a raiz quadrada do 

resultado. Foram obtidos, assim, os valores de tensão e corrente eficazes. Através desses 

dados, foi possível calcular os valores de potência aparente, conforme a equação (3), e fator 

de potência, conforme a equação (1). 

Segundo Hart (2012), o fator de potência também pode ser definido como a relação 

entre a defasagem entre tensão e corrente e o fator de distorção, conforme a equação (6). Por 

sua vez, o fator de distorção é o inverso da distorção harmônica total, assim como na equação 

(7): 

 

FP = cos 𝜑 × 𝐹𝐷.
...............................................................................................................................................................................(6) 

 

𝐹𝐷 = √
1

1+𝐷𝐻𝑇2.
.....................................................................................................................................................................................(7) 

 

 Resolvendo a equação (7) para a DHT, é possível calcular a distorção harmônica total 

através do fator de distorção, conforme a equação (8). Dessa forma, é possível encontrar a 

DHT a partir do fator de potência e da defasagem entre tensão e corrente. 

𝐷𝐻𝑇 =  √
1

𝐹𝐷2 − 1.
..............................................................................................................................................................................(8) 

A defasagem entre tensão e corrente pode ser encontrada usando o recurso de Timer 

do microcontrolador para mensurar o tempo de atraso ou adiantamento da corrente em relação 

à tensão. Devido a taxa de amostragem, foi possível realizar a aferição dessa defasagem com 

resolução de 1,8º, ou  
𝜋

100
𝑟𝑎𝑑, podendo então satisfazer a equação (8) e encontrar a DHT. 

 Este método possibilitou calcular a DHT sem o uso da FFT. Esse cálculo demandaria 

mais poder de processamento do microcontrolador em comparação aquele exigido pelo 

dispositivo que utilizou somente o periférico de Timer para calcular essa defasagem. Para que 

os cálculos fossem executados corretamente, a taxa de amostragem precisou ser fixada para 

tornar possível a obtenção por meio da utilização do Timer do microcontrolador como disparo 
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da conversão analógico-digital. A variação de tempo entre a realização das amostras permite 

que os cálculos de média apresentem erros, o que tornaria o dispositivo impreciso. 

 

2.4 TRANSMISSÃO E MONITORAMENTO DE DADOS 

 

 Para a visualização dos parâmetros calculados pelo microcontrolador, utilizou-se um 

dos periféricos de comunicação serial do microcontrolador, tornando-o responsável pelo envio 

de dados para um módulo de transmissão wireless. Através de um aplicativo para Android, 

criou-se uma tela de supervisão que exibe os parâmetros calculados a cada 200ms. Utilizou-se 

esse método devido a familiaridade do aluno com o módulo wireless, além da facilidade de 

implementação. É possível, também, visualizar e armazenar os dados em um servidor através 

de outros tipos de módulos wireless, tendo condição de monitorar os parâmetros a distância 

via internet, além de manter valores salvos em um banco de dados, construindo, então, um 

histórico dos parâmetros mensurados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para validar o circuito de condicionamento de tensão e corrente, foi usado o software 

Multisim. Através da simulação de uma fonte de tensão equivalente ao sinal de saída do CI 

ACS712, foi verificado o funcionamento do circuito, responsável pelo rebaixamento da faixa 

de tensão conforme a atenuação calculada, como se pode observar na Figura 4.   
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Figura 4 – Simulação do circuito de condicionamento do sinal de corrente.

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 5 – Osciloscópio da simulação do circuito de condicionamento do sinal de corrente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na simulação, o sinal de entrada (CH2), vindo do sensor, apresenta tensão pico a pico 

de 4V, e tensão pico de 4,5V, possuindo então um offset de tensão de 2,5V. O sinal de saída 

(CH1), apresenta uma tensão pico a pico de 2,48V, e tensão pico de 2,77V, respeitando o 
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limite de tensão de entrada do ADC do microcontrolador. O sinal de saída apresenta, então, 

um offset de 1,53V. 

Foi realizado o mesmo procedimento para o circuito de medição de tensão, e através 

da análise do osciloscópio da simulação foi possível observar o condicionamento que o sinal 

de tensão recebeu, o que validou seu funcionamento, conforme a Figura 4. 

Figura 6 – Simulação do circuito de medição de tensão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 7 – Osciloscópio da simulação do circuito de condicionamento do sinal de corrente.

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O sinal de entrada, nesse caso, possuía 220Vrms quando conectado em triângulo. Ou 

seja, quando se mensura a tensão de linha. Como o circuito realiza a ligação da tensão em 

estrela nos resistores, o valor de tensão que pode ser mensurado nos resistores foi a tensão de 

fase. Dessa forma, a tensão em cima dos resistores é de 155,6V.  

Através do software PSIM foi possível validar o método matemático usado para 

encontrar o valor da distorção harmônica total. Foi realizada uma simulação, com os seguintes 

parâmetros: 

 Tensão: 220V, frequência de 60Hz, defasagem de 0º; 

 Corrente fundamental: 30A, frequência de 60Hz, defasagem de 30º; 

 Corrente harmônica 1: 15A, frequência de 180Hz, defasagem de 30º; 

 Corrente harmônica 2: 15A, frequência de 300Hz, defasagem de 30º. 

Na Figura 8, encontra-se o circuito utilizado para simular as formas de onda da tensão 

e corrente, sobre as quais foram calculados os parâmetros da rede, de forma a validar as 

equações utilizadas. Na Figura 9 é possível visualizar a forma de onda da tensão, em azul, e 

da corrente, em vermelho, gerada pela simulação. 
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Figura 8 – Circuito utilizado para simulação no PSIM. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 9 – Forma de onda da tensão e corrente da simulação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Observando a Figura 9, foi possível visualizar a influência das componentes 

harmônicas na forma de onda da corrente, enquanto a defasagem é vista na distância entre os 

pontos em que as formas de onda passam pelo valor zero no eixo Time. 

Através das equações (6), (7) e (8) foi calculado o valor da DHT e comparado com o 

valor calculado pelo PSIM. Enquanto o software de simulação informou um valor de 

0,52740816, o cálculo com o método matemático proposto encontrou o valor de 0,52817133. 
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A diferença entre o valor simulado e calculado foi de apenas 0,144%. Realizou-se cálculos 

com outros valores de defasagem e componentes harmônicas comparados aos valores 

simulados na Tabela 1: 

Tabela 1 – Comparação entre os resultados das simulados e calculados. 

Defasagem 
Nº Harmônicas 

na Corrente 

DHT 

PSIM 

DHT 

Calculado 
FP 

0 1 0,4992 0,5000 0,8944 

15º 1 0,4992 0,5001 0,8639 

30º 2 0,5005 0,4982 0,7751 

30º 3 0,5274 0,5281 0,7661 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Com os dados realizados na simulação, foi possível validar o funcionamento do 

método matemático proposto, mostrando ser possível encontrar a DHT sem o uso da FFT. 

Apesar da FFT entregar um maior número de informações, o método desenvolvido satisfez o 

objetivo de se obter somente o valor da DHT.  

 Com base nos circuitos apresentados, desenvolveu-se um protótipo com a capacidade 

de realizar medições em cargas trifásicas. Com pequenas modificações, descritas no capítulo 

2.2.1, foi possível mensurar os parâmetros de cargas monofásicas e bifásicas. Com um 

software CAD voltado para placas eletrônicas, desenvolveu-se a placa e os esquemáticos das 

Figuras 10, 11, e 12. 



19 

 

Figura 10 – Esquemático: circuito de condicionamento de tensão

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 11 – Esquemático: circuito de condicionamento de corrente

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 12 – Esquemático: demais circuitos do protótipo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 13 –Modelo da placa de circuito impresso. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Como se pode observar na Figura 13, foram feitos dois planos de aterramento. Para o 

circuito do microcontrolador e da alimentação, usaram-se o plano ligado ao GND. Os mesmos 
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se encontram ligados. Enquanto isso, o circuito de condicionamento de sinal foi ligado ao 

plano SGND com o objetivo de diminuir as interferências eletromagnéticas que os circuitos 

de condicionamento podem vir a sofrer dos demais circuitos. Através do componente J2, 

representante de um jumper de ferrite, realizou-se a ligação entre os dois planos de 

aterramento. Em linhas gerais, o ferrite tem a função de atenuar os ruídos de sinal advindos do 

microcontrolador e fonte de alimentação, capazes de causar variações nos circuitos de 

condicionamento, acarretando em erros de medição. Os componentes TB1, TB2 e TB3 

representaram os bornes em que são ligadas as fases de alimentação. Para gerar os níveis de 

tensão necessários ao funcionamento dos circuitos, utilizou-se um transformador que rebaixa 

a tensão da rede onde os diodos, em configuração de ponte completa, juntamente com os 

capacitores, fornecem a tensão contínua para o circuito. Os reguladores de tensão forneceram 

os potenciais necessários. Para o bom funcionamento dos amplificadores operacionais, foram 

usados capacitores de desacoplamento, conforme recomendação dos fabricantes.  

 As Figuras 14, 15 e 16 são fotos do protótipo montado e em funcionamento. Na Figura 

15, o protótipo está configurado para realizar medição em cargas monofásicas. Conforme se 

pode observar na Figura 16, as trilhas onde circulam a corrente e tensão a serem mensuradas 

foram reforçadas com estanho, pois as trilhas originais têm a capacidade de circulação de 

somente 5ª. Por sua vez, o circuito foi desenvolvido para a medição de até 30A. O CI do 

microcontrolador escolhido permanece em situação de difícil acesso no Brasil, disponível na 

placa de desenvolvimento STM32F103C8T6 Minimum System Board que já possui estrutura 

para fornecimento de sinal de clock, além de regulador de tensão e LEDs de sinalização. 

 Foram feitas alterações em no protótipo montado em relação ao projeto original, 

alterando as fontes de alimentação do microcontrolador e do módulo wireless. A placa de 

desenvolvimento do microcontrolador tem duas opções de entrada de tensão, sendo 5V e 

3,3V. Ao utilizar a primeira opção, a placa fornece, através do regulador da mesma, a tensão 

de 3,3V, que foi utilizada para alimentar o módulo wireless. Na imagem 17, pode ser visto a 

tela de supervisão criada pelo aplicativo para Android que recebe os dados do protótipo em 

tempo real, possibilitando a visualização dos mesmos. 
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Figura 14 – Foto do protótipo montado.

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 15 – Foto do protótipo montado configurado para medição em cargas monofásicas.

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 16 – Foto da parte traseira do protótipo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 17 – Placa de desenvolvimento STM32F103C8T6 Minimum System Board.

 

Fonte: Thaoyu Electronics, 2017. 
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Figura 18 – Tela de supervisão.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Realizaram-se testes dos circuitos de condicionamento de tensão e corrente, onde as 

formas de onda entregues ao microcontrolador podem ser vistas na Figura 19. 

Figura 19 – Forma de onda da tensão e corrente do protótipo.

 

Fonte: Thaoyu Electronics, 2017. 

 O sinal de tensão está representado em amarelo, e o sinal de corrente em verde. Esse 

teste foi realizado em uma carga de 1500W, onde a tensão mensurada pelo protótipo 

correspondeu à 124,21V, enquanto a tensão medida por um multímetro de bancada foi de 

124,7V. A corrente da carga alcançou 11,88A, segundo o protótipo, enquanto o alicate 
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amperímetro usado informou 12,2A. A Tabela 2 apresenta os dados obtidos nas medições 

com o protótipo. 

Tabela 2 – Resultados dos testes com o protótipo. 

Potência 

da carga 
Vrms Irms P S FP Defasagem DHT 

1500W 124,21V 11,88A 1447,14W 1476,68VA 0,98 2,86º 0,19 

60W 124,75V 0,50A 50,93W 62,12VA 0,82 32,46 0,24 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Devido à dificuldade de encontrar no mercado os valores de resistores utilizados nos 

circuitos de condicionamentos propostos, necessitou-se utilizar trimpots para a calibração do 

circuito, além da calibração digital, realizada no firmware do microcontrolador. 

 Os componentes usados possuem precisão de 5% quanto a resistores, componentes 

que determinam os ganhos nos amplificadores operacionais. Essa precisão foi considerada 

baixa para um circuito de medição, visto que a cada protótipo que fosse montado seria 

necessário a calibração do circuito. O fato de ser usado uma placa de desenvolvimento para a 

unidade do microcontrolador não possibilita com que o design do protótipo seja projetado 

para evitar ao máximo a emissão eletromagnética e as interferências devido a ruídos, além das 

oscilações geradas pelo próprio microcontrolador. Outra limitação foi quando ao ADC do 

microcontrolador, que como na placa de desenvolvimento não possibilitava o uso de tensão de 

referência da conversão analógica, a referência ficou menos precisa. Apesar do protótipo ser 

projetado de modo com que as medições não sofram com as interferências eletromagnéticas 

gerado pelo mesmo, são necessárias otimizações. 

 Com o protótipo, possibilitou-se validar os métodos matemáticos e circuitos. Com um 

projeto utilizando componentes com maior precisão e um melhor design da placa, é possível 

atingir resultados melhores, dando condições de um processo de calibração somente via 

software, capaz de tornar o dispositivo qualificável para um produto comercial. As formas de 

transmissão de dados podem ser diversas, o que permite uma grande variedade de aplicações, 

capazes de monitorar os dados de consumo dos equipamentos de uma instalação industrial, 

comercial e residencial. Independente da aplicação, também quanto à mudança do circuito de 

alimentação, foi projetado somente para fins de testes, pois, principalmente na indústria, o 

nível de ruído na alimentação e interferências eletromagnéticas é altíssimo, o que pode e vai 

ocasionar erros de medição e até a danificação do dispositivo. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Projetos que utilizam condicionamento e processamento de sinais são em sua maior 

parte um grande desafio aos desenvolvedores. As considerações a serem feitas são diversas, 

pois muitos fatores externos e internos do produto a ser desenvolvido podem vir a causar 

interferências e variações no funcionamento, onde é necessário um cuidado para anular ou 

minimizar os danos causados por esses agentes. A medição e análise da qualidade de energia 

da rede apresenta todos esses problemas, limitando muitas vezes o desenvolvimento de um 

equipamento mais acessível quanto a custo e limitações técnicas que mesure os parâmetros 

necessários a uma análise mais complexa da rede.  

Com o trabalho foi possível encontrar um modelo matemático e eletrônico que 

apresenta bons resultados, mas que ainda possui muito a ser aprimorado. Foi possível 

estabelecer um bom modelo de projeto para um medidor que realize as análises propostas. Os 

limites quanto a precisão de aferição pode ser explorada mais a fundo, em um projeto 

utilizando essa metodologia com o desenvolvimento voltado a obter os limites de aplicação 

do método proposto. Muitas melhorias podem ser feitas no modelo, tanto no quesito 

qualidade quando em custo, pois apesar do objetivo da eliminação do uso do DSP ser obtida, 

os recursos de hardware do microcontrolador podem ser melhor explorados, podendo o 

mesmo ser substituído por um modelo de menor custo. Dessa forma, é possível então afirmar 

que os objetivos esperados foram atingidos, deixando, então, a proposta de um projeto com 

desenvolvimento um mais aprofundado e resultados ainda mais satisfatórios aos obtidos. 
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