
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT 

BACHARELADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINE CRISTINA GIACOMINI 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA EXPERIMENTAL PARA MONITORAMENTO DE CONSUMO DE 

ENERGIA: UMA APLICAÇÃO DA IEC 61499 NO CONTEXTO DE SMART GRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOINVILLE, SC 

2016 

 

  



ALINE CRISTINA GIACOMINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA EXPERIMENTAL PARA MONITORAMENTO DE CONSUMO DE 

ENERGIA: UMA APLICAÇÃO DA IEC 61499 NO CONTEXTO DE SMART GRID 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão apresentado ao 

Curso de Bacharelado em Engenharia 

Elétrica do Centro de Ciências 

Tecnológicas, da Universidade do Estado 

de Santa Catarina, como requisito parcial 

para obtenção do grau de Bacharel em 

Engenharia Elétrica. 

 

Orientador: Dr. Celso J. F. de Araújo 

Coorientador: Dr. Roberto S. U. Rosso Jr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOINVILLE, SC 

2016 



ALINE CRISTINA GIACOMINI 

 

 

 

 

SISTEMA EXPERIMENTAL PARA MONITORAMENTO DE CONSUMO DE 

ENERGIA: UMA APLICAÇÃO DA IEC 61499 NO CONTEXTO DE SMART GRID 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso, apresentado ao curso de Bacharelado em 

Engenharia Elétrica do Centro de Ciências Tecnológicas, da Universidade do Estado 

de Santa Catarina, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em 

Engenharia Elétrica. 

 

 

Banca Examinadora 

 

Orientador:  ________________________________  
 Dr. Celso J. F. de Araújo 
 Universidade do Estado de Santa Catarina 
 
 
Coorientador:   ________________________________  
 Dr. Roberto S. U. Rosso Jr. 
 Universidade do Estado de Santa Catarina 
 
 
Membro:  ________________________________  
 Dr. Sérgio Vidal Garcia Oliveira  
 Universidade do Estado de Santa Catarina 
 
 
Membro:  _______________________________  
 Dr. Fabiano Ferreira Andrade  
 Universidade do Estado de Santa Catarina 
 

  

 

 

 

JOINVILLE, 24/06/2016 



AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu orientador Celso J. F. de Araújo e coorientador Roberto S. U. Rosso 

Jr. pela colaboração, ajuda e apoio no decorrer de todo o trabalho. A todos os 

professores que contribuíram com minha formação e crescimento profissional e 

também pessoal.  

Ao doutorando Leandro Israel Pinto pela generosidade e toda a contribuição na 

realização deste trabalho. 

Ao meu pai Nélvio e minha irmã Carla por todo o amor e incentivo dados e por 

entenderem a necessidade da minha ausência em muitos momentos durante todo 

esse ano, vocês são meus amores. 

Ao meu namorado Gian que faz com que tudo seja possível e mais fácil de 

superar, agradeço a todo o amor que me dá e por toda a dedicação e paciência que 

tem comigo. 

Aos amigos que são verdadeiros presentes que a UDESC me deu, obrigada 

por cada momento que compartilhamos e por cada coisa que aprendi com cada um 

de vocês. 

Sem todos vocês, nada disso seria possível.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Conhecimento não é aquilo que você 

sabe, mas o que você faz com aquilo que 

você sabe. ”  

 

Aldous Huxley 

  



RESUMO 

 

Smart Grid, ou rede inteligente, têm como objetivo tornar o sistema elétrico mais 

eficiente, dinâmico e interativo. Do ponto de vista do usuário, é necessário que ele 

deixe de ser apenas o consumidor e passe a ter um controle eficiente do consumo, 

em pequenos intervalos de tempo, e não só através da fatura no final de cada mês. 

Sendo assim, no presente trabalho, desenvolveu-se um sistema para que o 

consumidor pudesse gerenciar seu consumo durante todo o mês, através do 

sensoriamento de corrente e tensão, podendo fazer uso mais consciente e eficaz da 

energia. Para monitorar um sistema residencial de energia, foi utilizada a plataforma 

microcontrolada Arduino. A linguagem definida na norma IEC 61499 foi utilizada para 

tratar os dados de corrente e tensão na placa microcontrolada, através de uma 

máquina virtual. 

 

Palavras-chave: Smart Grid, IEC 61499, sistema microcontrolado. 

  



ABSTRACT 

 

Smart Grid has as objective to make the electrical system more efficient, dynamic and 

interactive. From the point of view of the user, it is necessary he/she stop been only 

the consumer and pass to have an efficient control of consumption at short intervals of 

time not only through the bill at the end of each month. Therefore, in this paper a 

system was developed that the consumers may manage their consumption throughout 

the month through the current and voltage sensoring and can make a more conscious 

and efficient use of energy. In order to monitor a residential energy system, a 

microcontrolled platform Arduino was used. The language defined at the IEC 61499 

standard was used to process the current and voltage data at the microcontrolled board 

through a virtual machine. 

 

Keywords: Smart Grid, IEC 61499, microcontrolled system. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho buscou desenvolver um sistema para medição do consumo 

de energia elétrica e oferecer ao usuário um acompanhamento do seu consumo em 

curtos período durante todo o mês, e não somente através da fatura fornecida pela 

concessionária. O sistema desenvolvido teve como influência o Gerenciamento pelo 

Lado da Demanda da Smart Grid. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Para TOLEDO (2012), há tempos a energia elétrica “tem sido fator 

determinante no desenvolvimento técnico-econômico dos diversos países do mundo”, 

já que a sociedade depende da energia para realizar praticamente todas as atividades 

do seu cotidiano.  Desse modo, cada vez mais tecnologias surgem para tornar mais 

eficiente a geração, a transmissão, a distribuição e o uso da energia elétrica. 

Nesse contexto surge o conceito de Smart Grid, uma rede inteligente que 

poderá melhorar a eficiência do sistema como um todo. Uma rede elétrica inteligente 

permite tanto ao setor de distribuição um maior controle sobre a rede, reduzindo 

perdas, interrupções e custos de operação e manutenção, quanto ao consumidor um 

maior controle sobre o seu consumo, através do acompanhamento de seu perfil de 

uso bem como das tarifas da concessionária (BELOLI, 2014). 

Segundo OLIVEIRA E VIEIRA (2012), para os consumidores, os benefícios 

com a implantação da Rede Inteligente através da medição inteligente serão a maior 

confiabilidade no processo de geração da fatura que passará a ser automático e 

preciso, a possibilidade de visualização em tempo real dos parâmetros de rede e 

indicadores de qualidade da energia consumida, a implantação de um novo sistema 

tarifário com diferentes faixas de valores ao longo do dia e a possibilidade de 

visualização do valor da energia consumida em tempo real, que juntos permitirão que 

o consumidor planeje a utilização dos equipamentos e com isso reduza o valor de sua 

fatura mensal.  
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1.2 MOTIVAÇÃO 

A motivação deste trabalho se deu pela crise energética que o país passou 

recentemente e pela crise econômica instaurada. Onde, podendo acompanhar seu 

consumo no decorrer do mês, o usuário poderá fazer uso mais consciente e eficiente 

da energia. Ainda, com o conceito de Smart Grid e medição inteligente, ainda pouco 

difundido no Brasil, tornar esse sistema mais acessível ao público, já que esses 

sistemas de medição inteligente ainda possuem custos elevados. 

 

1.3 OBJETIVOS 

A seguir é apresentado o objetivo geral do trabalho seguido pelos objetivos 

específicos que precisam ser atingidos para a realização do presente trabalho. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo desse trabalho é, com poucos recursos e baixo custo de 

implementação, desenvolver um sistema simples para que o usuário possa 

acompanhar seu consumo durante todo o mês, a potência aparente que está sendo 

utilizada em pequenos intervalos de tempo e não somente através da fatura mensal. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos podem ser divididos segundo os seguintes tópicos: 

 Estabelecer a forma como será realizada a medição, os componentes e 

como serão utilizados; 

 Desenvolver o circuito de medição fisicamente; 

 Desenvolver a rede de blocos de funções que irá ler, tratar os dados e 

exibir as informações ao usuário através da plataforma microcontrolada; 

 Tratar os dados lidos pelos sensores na rede de blocos de funções; 

 Estabelecer a forma de exibição dos dados para controle do consumo. 



15 
 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Smart Grid é um conceito que busca acompanhar e sensoriar todo o sistema 

elétrico, incluindo geração, transmissão, distribuição até o consumo pelos usuários 

finais. O gerenciamento pelo lado da demanda busca um consumo mais eficiente, 

mostrando que é importante que o usuário final possa ter um acompanhamento da 

sua curva de carga durante o mês inteiro para utilizar a energia elétrica de forma mais 

consciente.    

Sensores serão utilizados para obter dados de corrente e tensão na entrada de 

energia e esses dados serão lidos, tratados e exibidos ao usuário através de uma 

plataforma microcontrolada.  

A norma IEC 61499 define uma linguagem visual e será utilizada para facilitar 

a implementação com os seus blocos de funções. A linguagem definida na norma será 

utilizada graças a uma máquina virtual desenvolvida em PINTO (2014) para que possa 

ser feita a conversão da rede de blocos de funções para uma linguagem interpretável 

por essa plataforma.  

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho é dividido em revisão da literatura, metodologia, resultados 

experimentais, considerações finais e trabalhos futuros. 

O Capítulo 2 apresenta a revisão da literatura necessária para a compreensão 

e desenvolvimento deste trabalho. No Capítulo 3 é mostrada a solução proposta e 

utilizada para a implementação do sistema e os resultados experimentais obtidos 

através dela serão apresentados no Capítulo 4. No Capítulo 5 são expostas as 

conclusões e os trabalhos que podem ser realizados posteriormente, para acrescentar 

e ampliar o sistema proposto.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo estão sendo abordados os conceitos utilizados para a realização 

do presente trabalho, incluindo Smart Grids, a norma IEC 61499, os 

microcontroladores e os sensores. 

 

2.1 SMART GRID 

O conteúdo exposto nesta seção contém a revisão bibliográfica sobre Smart 

Grids, abordando seu conceito, os impactos da implementação das redes inteligentes 

e o gerenciamento de consumo pelo lado da demanda, pela medição inteligente.   

 

2.1.1 Conceito de Smart Grids  

O desenvolvimento de novas fontes renováveis de geração de energia ou 

menos poluentes, o interesse na melhoria da qualidade da energia fornecida ao 

consumidor e as preocupações com as tarifas de energia elétrica, são algumas das 

questões que estão motivando o setor elétrico a buscar soluções práticas que 

atendam os interesses de consumidores, distribuidores e geradores de energia 

elétrica. Uma solução, alvo de muitas pesquisas, é a chamada Smart Grid (OLIVEIRA 

E VIEIRA, 2012). 

Segundo FERREIRA (2010), o conceito de Smart Grid, também conhecida 

como Rede Elétrica Inteligente, busca incorporar um vasto conjunto de tecnologias de 

sensoriamento, monitoramento, tecnologia da informação e telecomunicações. Isso 

para que a rede opere com um desempenho melhor, visto que será possível identificar 

antecipadamente suas falhas e, com isso, a sua capacidade de se auto-recompor 

diante das ocorrências que afetem seu desempenho serão praticamente instantâneas.  

De acordo com OLIVEIRA E VIEIRA (2012), o conceito de SG (Smart Grid) se 

aplica a todo o sistema elétrico, incluindo geração, transmissão, distribuição e 

consumo em residências, edifícios comerciais e residenciais, e complexos industriais. 

Busca adicionar monitoramento, análise, controle e capacidade de comunicação nos 

sistemas elétricos, maximizando a utilização do sistema elétrico de transmissão e 
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distribuição, estimulando o consumo racional da energia elétrica e reduzindo as 

perdas de energia existentes. 

A busca pela maior eficiência das redes será fundamental neste século, pois 

será um grande desafio conseguir equacionar o crescimento acelerado da demanda 

com novas fontes de energia limpa. Além disso, é necessário aumentar a 

confiabilidade do sistema de transmissão e distribuição de energia. Neste contexto as 

Smart Grids aparecem como uma solução para os novos desafios a serem 

enfrentados. (FERREIRA, 2010) 

A Figura 1 mostra um exemplo de aplicação de SG em uma cidade. 

 

Figura 1 - Aplicação de SG em uma cidade. 

 

FONTE: Adaptado de <http://www.engin.umich.edu/college/about/news/stories/2011/may/living-off-
the-grid-smart-grids-are-current-technology-at-its-best>. 

 

2.1.2 Impactos da Implementação das Redes Inteligentes 

De acordo com TOLEDO (2012), a pesquisa e o desenvolvimento da smart grid 

tornará possível ao consumidor uma interação ativa na gestão da energia elétrica 

consumida e também permitirá as concessionárias avaliar os benefícios e as 

demandas durante o processo de adaptação desta nova realidade. 
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Trata-se de uma verdadeira revolução na forma como se produz e se usa 

energia. Nesse novo paradigma, haverá espaço cada vez maior para a geração 

distribuída em pequena escala, voltada ao consumo local e ao fornecimento do 

excedente à rede de distribuição. Ao mesmo tempo, a automação dos sistemas 

elétricos dos usuários possibilitará o gerenciamento do consumo, evitando 

desperdícios e otimizando o sistema de suprimento. (BOCCUZZI E MELLO, 2009) 

Ou seja, com a implantação efetiva da rede elétrica inteligente, não haverá a 

necessidade de construção de tantas usinas de grande porte para produzir energia 

elétrica, já que os consumidores passarão a produzir sua própria energia, de forma 

limpa e renovável. E com a implantação dos medidores inteligentes, o fluxo de 

informações e energia deixa de ser unidirecional e passa a ser bidirecional, 

possibilitando ao consumidor comprar energia da concessionária, quando sua 

geração não for suficiente para atender seu consumo, como também vender seu 

excedente de energia, o que já é uma realidade para alguns países da Europa, como 

por exemplo a Itália (SANTOS, 2013).     

Para FERREIRA (2010), as mudanças que serão incorporadas ao cotidiano da 

população com a implantação das smart grids podem ser sintetizadas da seguinte 

maneira:  

 Controle dos sistemas em tempo real; 

 Melhora expressiva da eficiência energética; 

 Gerenciamento da demanda; 

 Uso de geração renovável, principalmente solar ou eólica, em pequena 

escala; 

 Sensores, controladores e atuadores de última geração que irão 

possibilitar um processamento de dados muito maior; 

 Capacidade de armazenar energia; 

 Chaveamento eletrônico de potência; 

 Implantação de tarifas inteligentes devido a interface com o consumidor; 

 Uso otimizado dos ativos com menores investimentos em longo prazo; 

 Redução de emissões e menor impacto ambiental. 
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2.1.3 A Smart Grid e o Consumidor 

Segundo BOCCUZZI E MELLO (2009), o aumento da automação dos sistemas 

para todos os usuários vai permitir um controle muito mais eficiente do consumo de 

energia. Com medidores eletrônicos, as distribuidoras poderão estimular economias 

nos horários de pico, distribuindo melhor o consumo ao longo do dia. O conceito de 

remuneração das distribuidoras, hoje relacionado ao volume de energia vendido e aos 

investimentos realizados, já está mudando em vários países do mundo, para que as 

empresas passem a centrar mais esforços no aproveitamento das possibilidades de 

economia de energia e de aumento na eficiência do consumo. 

Para os consumidores, pode-se citar a possibilidade de uma participação ativa 

onde os mesmos poderão acompanhar seu consumo de forma mais detalhada e com 

isso poderão tomar ações de comportamento que resultarão em economia de energia. 

Os consumidores poderão monitorar as tarifas de energia que lhe serão oferecidas e 

direcionar a maior parte de seu consumo para horários em que a tarifa estiver mais 

barata. (SANTOS, 2013) 

As informações estarão disponíveis em tempo real aos clientes, visando reduzir 

o uso não econômico da energia com medidas modernas que visam prestar uma 

substancial contribuição para atender as necessidades futuras de uma energia a 

custos mais razoáveis (BOCCUZZI E MELLO, 2009). 

A Figura 2 apresenta o esquemático de uma residência conectada à rede 

inteligente, onde está presente a micro geração de energia, o controle de consumo 

das cargas da residência, o medidor inteligente que faz a aquisição bidirecional dos 

dados e uma interface web para controle do usuário. 
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Figura 2 - Residência conectada à SG. 

 

FONTE: Companhia Paranaense de Eletricidade – COPEL (2013). 
 

De acordo com BOCCUZZI E MELLO (2009), os consumidores terão seus 

equipamentos internos controlados e sintonizados com seu medidor e com os planos 

tarifários disponibilizados pela concessionária. Esse relacionamento se dará através 

de um portal onde os dados de cada eletrodoméstico são monitorados em tempo real 

e operados à distância. Nesse portal cada cliente pode programar quais as prioridades 

de cada equipamento em cada hora do dia e acompanhar seu consumo de energia. 

Na Figura 3, tem-se um exemplo de interface com o usuário para o 

gerenciamento de energia. 
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Figura 3 - Portal para gerenciamento do usuário. 

 

FONTE: BOCCUZZI E MELLO (2009). 

 

2.2 NORMA IEC 61499 

Esta seção aborda conceitos sobre a norma IEC 61499, a estrutura de seus 

blocos de funções, as ferramentas comumente utilizadas para implementação das 

redes de blocos de funções e a máquina virtual que torna possível a interpretação 

dessa rede de blocos de funções pela plataforma microcontrolada Arduino.  

 

2.2.1 Conceito da IEC 61499 

A norma IEC 61499 é uma linguagem visual que facilita a implementação de 

sistemas de controle distribuídos. Ela define um modelo de desenvolvimento para 

automação e controle industrial (PINTO, 2014). Basicamente são blocos de software, 

os chamados Function Blocks (FBs). Os blocos de funções têm o intuito de realizar 

operações simples sobre variáveis e eventos, como por exemplo, operações 

matemáticas e controle de propagação de eventos (NEGRI et al., 2014). Mas, segundo 

NEGRI et al. (2013), com a integração dessas pequenas unidades de software, é 

possível que se desenvolvam aplicações de maior porte. A ideia principal é poder 
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reutilizar esses blocos de funções para diversas outras aplicações e permitir realizar 

alterações nos sistemas modelados sem modificar sua estrutura inteira.  

Blocos de funções são estruturas constituídas de eventos e variáveis de 

entrada, que, através de algoritmos internos, produzem eventos e dados de saída. Os 

FBs podem ser do tipo básico (Basic FB), composto (Composite FB) ou de serviço de 

interface (Service Interface FB). Redes de FBs podem ser encapsuladas em um 

recurso (Resource), que por sua vez é executado dentro de um dispositivo (Device), 

compondo um sistema (System) (FINKE et al., 2011). 

A seguir são detalhadas essas estruturas que são definidas pela norma. 

 

2.2.2 Estruturas Definidas pela IEC 61499 

Nesta subseção estão sendo abordadas as estruturas e tipos de blocos de 

funções descritos pela norma IEC 61499. 

  

2.2.2.1 Basic FB 

Segundo VYATKIN (2007), os blocos de funções básicos são estruturas de 

software projetadas para implementar funções básicas de controle, como cálculos 

simples, tratamentos de eventos, entre outros. Através de uma máquina de estados 

interna, o Execution Control Chart (ECC), ocorre a execução do Basic FB. Eventos de 

entradas acionam o ECC e seu estado contém a informação de qual algoritmo interno 

será chamado. Com a execução desse algoritmo através de dados de entrada e 

variáveis internas, são criados dados de saída. Ao fim da execução da máquina de 

estados, eventos de saída são disparados e assim os dados de saída produzidos 

podem seguir para a continuação da execução da rede de FBs em que esse FB está 

incluído (NEGRI et al., 2014). 

A Figura 4 mostra um FB básico, um controlador proporcional gerado através 

do software livre GASR-FBE presente em HARBS (2012) e continuado em NEGRI 

(2013). INIT e OUT são eventos de entrada e saída, respectivamente. Os dados de 

entrada são chamados x e y e o dado de saída é chamado z. Encapsulados nesse 

bloco de funções estão o ECC e o algoritmo correspondente. 
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Figura 4 - Basic FB. 

 

FONTE: Própria autora. 

 

2.2.2.2 Composite FB 

Os blocos de funções do tipo composto podem ser constituídos internamente 

por FBs básicos, de serviço de interface (SIFB) ou por outros FBs compostos. A 

comunicação dessas estruturas acontece através da interligação dos eventos e 

variáveis dos blocos internos, que constituem uma rede de FBs (NEGRI et al., 2014). 

Os eventos e dados de entrada na interface do FB composto são conectados aos 

eventos e dados de entrada, selecionados pelo programador, dos blocos internos. Da 

mesma forma que eventos e dados de saída na interface do FB composto são 

conectados às saídas escolhidas dos FBs internos (NEGRI et al., 2014).  

Na Figura 5 tem-se um bloco de funções composto genérico, composto 

internamente por blocos de funções básicos, mostrando as ligações desses blocos 

com a interface do bloco composto.  
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Figura 5 - Bloco de funções composto genérico com as ligações com os blocos de funções básicos 
internos. 

 

FONTE: HARBS (2012, apud Vyatkin, 2007). 

 

2.2.2.3 Service Interface FB 

Blocos de funções de serviço de interface têm o intuito de realizar uma conexão 

ou comunicação da rede de FBs com o ambiente externo. Entre as aplicações pode-

se citar: botões para interface com o usuário, rede de FBs operando em um programa 

de computador com um CLP (Controlador Lógico Programável), comunicação entre 

duas instâncias de entidades do tipo Resource (NEGRI et al, 2013). São 

representados internamente por diagramas temporais de serviço.  

A Figura 6 mostra um botão Starter de interface com o usuário para o início da 

execução da rede de FBs.  

 

Figura 6 – Botão Starter (Service Interface FB). 

 

FONTE: Adaptado do software GASR-FBE. 
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Na Figura 7 pode ser visto o diagrama interno desse mesmo botão Starter 

apresentado na Figura 6.  

 

Figura 7 - Diagrama temporal interno do SIFB. 

 

FONTE: Adaptado do software GASR-FBE. 

  

2.2.2.4 Resource, Device e System 

Para HARBS (2012), Resources (recursos) são unidades funcionais contidas 

dentro de um dispositivo que possuem controle independente de suas operações. Isso 

quer dizer que um Resource pode ser criado, configurado, parametrizado, inicializado 

ou removido sem afetar os outros Resources dentro do dispositivo. Eles representam 

uma rede de FBs que implementa uma funcionalidade ou a capacidade de realizar 

uma tarefa completa (NEGRI et al., 2013). Sua funções é aceitar dados e/ou eventos 

do ambiente, como por exemplo, eventos gerados por sensores, e/ou interface de 

comunicação, dados e/ou eventos do processo, e retornar dados e/ou eventos para o 

ambiente e/ou interfaces de comunicação, como especificado pela aplicação que 

utiliza o Resource (VYATKIN, 2007). A execução e a troca de dados em Resources 

são feitas através de SIFBs. Resources não possuem eventos ou dados e entrada ou 

saída mas podem possuir variáveis. Device (dispositivo) representa um dispositivo 

físico, contendo suas funcionalidades representadas em Resources internos. A 

entidade System (sistema) incorpora todos os Devices do sistema modelado (NEGRI 

et al, 2013). 
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2.2.3 Ferramentas de Implementação 

2.2.3.1 Function Block Environment 

O ambiente de execução, interface gráfica para visualização da rede de blocos 

de funções e editor desses blocos funções chamado de Function Block Environment 

(FBE) foi desenvolvido em HARBS (2012) e continuado em NEGRI (2013). 

Em NEGRI (2013) ocorreu a integração e evolução do AEV (Ambiente de 

Execução e Visualização IEC61499) e de um editor de blocos de funções, que passou 

então a se chamar FBE. 

O FBE é composto de três partes principais: ambiente de execução, ambiente 

de visualização/interface e editor. O editor funciona sobre o ambiente de interface que, 

por sua vez, atua sobre o ambiente de execução. Para um FB ser carregado do editor, 

primeiramente é feita a leitura de um arquivo eXtensible Markup Language (XML), 

instanciando a estrutura de dados principal do FB ou rede de FBs. (NEGRI, 2013) 

O FBE foi um projeto realizado paralelamente ao ICARU-FB (PINTO, 2015) 

para ser a ferramenta utilizada para criar e editar blocos de funções que seriam 

utilizados pela máquina virtual. Porém, a norma IEC 61499 foi atualizada para uma 

nova edição e junto com ela somente o projeto relativo à máquina virtual foi atualizado. 

Assim a máquina virtual já não é mais compatível com o FBE. Por esse motivo, essa 

ferramenta não será a utilizada nesse trabalho. 

 

2.2.3.2 Function Block Development Kit  

O Function Block Run-Time (FBRT), ambiente de execução do Function Block 

Development Kit (FBDK) (HOLOBLOCK Inc., 2016), foi o primeiro ambiente de 

execução implementado para a norma IEC 61499. Ele é considerado uma 

implementação de referência e também é utilizado para testar a norma. (PINTO, 2014) 

O FBRT é implementado em Java. Nele, cada bloco de funções é 

implementado como um objeto, enquanto que todos os eventos são manipulados por 

um único objeto. Os eventos de saída que ativam outros blocos de funções, são 

implementados como chamadas de função ao bloco de funções de destino. Ou seja, 

a execução do bloco de funções atual é parada para que seja executada uma função 

de outro bloco de funções. (PINTO, 2014) 
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Por ser um ambiente de execução de fácil utilização e acesso, já que está 

disponível sem custos para uso acadêmico e por ser compatível com as novas versões 

da máquina virtual proposta em PINTO (2014), o FBRT foi escolhido para o 

desenvolvimento da rede de blocos de funções do presente trabalho. 

 

2.2.4 Máquina Virtual ICARU-FB 

O objetivo do trabalho proposto por PINTO (2014) foi demonstrar a viabilidade 

da adoção da norma para o desenvolvimento em ambientes de baixo custo e menor 

capacidade de processamento e recursos. Assim, é apresentada a implementação de 

um ambiente Open Source multiplataforma, que pode executar a linguagem definida 

na norma IEC 61499 em arquiteturas com poucos recursos computacionais. Uma 

máquina virtual foi desenvolvida para executar redes de blocos de funções da norma 

em plataformas de 8 bits com o mínimo de recursos. No trabalho apresentado em 

PINTO (2014), foi implementado um ambiente para execução aderente à IEC 61499 

que pode ser executado em hardware como o Arduino ATmega2560 que utiliza um 

microcontrolador de 8 bits.  

No presente trabalho, seria utilizada essa máquina virtual para executar a rede 

de blocos de funções que realiza a leitura e tratamento dos dados obtidos pelos 

sensores utilizando a plataforma microcontrolada Arduino UNO, que também utiliza 

um microcontrolador de 8 bits, o ATMEL ATMEGA328, mas com memória Flash de 

32k bytes (sendo 0,5k bytes utilizados para o bootloader), 2k bytes de RAM e 1k byte 

de EEPROM (ARDUINO, 2015). O Arduino UNO poderia ser utilizado já que em uma 

atualização recente de PINTO (2014), a máquina virtual ICARU-FB passou a poder 

ser utilizada por ambientes ainda menores. Testes foram realizados com a plataforma 

microcontrolada Arduino UNO, a rede de blocos desenvolvida foi inicialmente testada 

no mesmo. 

Optou-se por utilizar o Arduino Mega já que blocos de funções desenvolvidos 

ocupavam uma memória maior que a disponível para utilizar o Arduino UNO. O 

Arduino Mega que utiliza o ATMEL ATmega2560 possui uma memória Flash de 256k 

bytes (sendo 8k bytes utilizados para o bootloader), 8k bytes de RAM e 4k bytes de 

EEPROM. (ARDUINO, 2015) 
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A integração dessas duas ferramentas, a máquina virtual ICARU-FB 

apresentada em PINTO (2014) e o software FBDK, permitirão que os blocos de 

funções da IEC 61499 possam ser interpretados pela plataforma microcontrolada que 

será utilizada no trabalho. 

 

2.3 MICROCONTROLADORES 

Esta seção tem por objetivo apresentar uma revisão bibliográfica sobre 

microcontroladores, seu surgimento e definição, do que são compostos, os tipos de 

memória e apresentar a plataforma microcontrolada que foi utilizada no presente 

trabalho.     

 

2.3.1 Surgimento e Definição 

As circunstâncias apresentadas hoje no campo dos microcontroladores têm seu 

início no desenvolvimento da tecnologia dos CIs (Circuitos Integrados). Este 

desenvolvimento tornou possível integrar centenas de milhares de transístores em um 

único chip. Isso contribuiu para a produção de microprocessadores. Com isso 

surgiram os primeiros computadores, com a adição de periféricos externos, como 

memória, entrada, saída, etc. Um crescente aumento do nível de integração permitiu 

o aparecimento de circuitos integrados, contendo simultaneamente processadores e 

periféricos. Foi assim que o primeiro chip contendo um microcomputador e que mais 

tarde haveria de ser designado por microcontrolador, surgiu. (MORAES E FREITAS, 

2010) 

De acordo com BORBA (2015), um microcontrolador pode ser definido como 

um single-chip computer (computador em um único chip). No mesmo chip estão 

integrados uma CPU (Central Processor Unit) e circuitos auxiliares (periféricos) como 

memória de programa, memória de dados, circuito de clock, interface de comunicação 

serial, temporizadores/contadores, portas de I/O (Input/Output), etc. Esses diferentes 

recursos embutidos em um microcontrolador variam em função do modelo e do 

fabricante. 



29 
 

Os microcontroladores podem ser programados para realizar funções 

específicas e controlar circuitos. Por isso, normalmente são encontrados dentro de 

outros dispositivos.  

A Figura 8 mostra um exemplo de microcontrolador, ATMEL ATMEGA2560, 

presente no Arduino Mega. 

Figura 8 - Microcontrolador ATmega2560. 

  

FONTE: < https://octopart.com/atmega2560-16au-atmel-39961860> (Acesso em 20/06/2016). 

 

2.3.2 Memórias 

Segundo DENARDIN (2015), entre os diversos tipos de memória, encontram-

se: 

 RAM (Random Access Memory) - É uma memória volátil, pois seu 

conteúdo é perdido na ausência de energia, e de acesso aleatório. Ela 

pode ser lida ou escrita pela execução de instruções da CPU e 

normalmente é utilizada para manipulação de dados pela CPU. 

 ROM (Read Only Memory) - É uma memória apenas de leitura. Pode ser 

lida, mas não pode ser alterada. Seu conteúdo deve ser determinado 

antes que o CI seja fabricado. É não volátil, ou seja, seu conteúdo é 

mantido na ausência de energia. 
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 EPROM (Erasable and Programmable Read-Only Memory) - É uma 

memória ROM programável e apagável. O conteúdo dessa memória 

pode ser apagado através de luz ultravioleta e posteriormente 

reprogramado com novos valores. Essas operações podem ser 

realizadas por um número limitado de vezes depois que o CI foi 

fabricado. É não volátil. 

 EEPROM (Electrically Erasable  and  Programmable Read-Only 

Memory) -  É uma memória ROM programável e apagável eletricamente. 

Pode ter seu conteúdo alterado através da utilização de sinais elétricos 

convenientes. Tipicamente, um endereço de uma EEPROM pode ser 

apagado e reprogramado até 100 mil vezes. 

 FLASH - Memória funcionalmente semelhante a EEPROM, porém com 

ciclos de escrita bem mais rápidos. 

 SRAM (Static Random Access Memory) – É uma memória que mantém 

seus dados armazenados desde que seja mantida sua alimentação (é 

volátil), não necessitando de atualização. 

 

Existem três tipos de memória nos microcontroladores utilizados em placas 

Arduino baseadas em AVR, memória FLASH, SRAM e EEPROM. (ARDUINO, 2015) 

  

2.3.3 Plataforma Microcontrolada Arduino Mega 

Arduino, um projeto italiano iniciado em 2005, inicialmente tinha foco 

educacional e aplicações escolares, mas o sucesso do projeto foi grande nesta fase 

e mais de 50 mil placas open-source, ou seja, é um código aberto que pode ser 

utilizado por todos sem a necessidade de pagamento, foram vendidas.  

As placas são basicamente constituídas por microcontroladores ATMEL AVR 

de 8 bits, pinos de entrada e de saída digitais e analógicos, entrada USB e serial. A 

plataforma não possui recursos de rede, mas pode ser combinada com outros 

Arduinos através extensões chamadas de shields.  

É uma plataforma de prototipagem eletrônica, baseada em hardware e software 

de fácil utilização. Placas Arduino são aptas para ler entradas – como dados de um 
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sensor – e transformá-los em uma saída – ativando um motor, ligando um LED ou 

registrando esses dados em tabelas ou gráficos. (ARDUINO, 2015) 

A Figura 9 apresenta o Arduino Mega, utilizada no projeto. 

 

Figura 9 - Arduino Mega. 

 

FONTE: ARDUINO (2015). 

 

O Arduino possui seu próprio ambiente de desenvolvimento com linguagem de 

programação baseada em C/C++. Esse ambiente de desenvolvimento consiste em 

um software Integrated Development Environment (IDE) gratuito, onde é escrita a 

sequência de instruções que serão interpretadas pelo Arduino. Ele se conecta ao 

hardware para realizar a comunicação e carregar o código desenvolvido. (SILVA, 

2013) 

A Figura 10 mostra o software IDE do Arduino. 
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Figura 10 - IDE Arduino. 

 

FONTE: ARDUINO (2015). 

 

A plataforma Arduino Mega foi a utilizada para realizar o projeto por ser uma 

placa robusta, de fácil utilização, com código livre e de baixo custo. Também foi 

escolhida pelo fato de a máquina virtual desenvolvida em PINTO (2014) ser 

compatível com essa plataforma. 

Na Tabela 1 estão os dados técnicos do Arduino Mega fornecidos pelo 

fabricante. 
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Tabela 1 - Dados técnicos Arduino Mega. 

Microcontrolador ATmega2560 

Tensão de operação 5V 

Tensão de entrada (recomendada) 7-12V 

Tensão de entrada (limite) 6-20V 

Pinos I/O digitais 54 (15 com saída PWM) 

Pinos de entrada analógicas 16 

Memória Flash 256kB (8kB usado pelo bootloader) 

SRAM 8kB 

EEPROM 4kB 

Clock 16MHz 

FONTE: ARDUINO (2015). 

 

2.4 SENSORES 

Esta seção busca apresentar a definição e os tipos de sensores utilizados neste 

trabalho para medição e obtenção dos dados necessários.  

 

2.4.1 Definição 

Segundo FUENTES (2005), sensores são dispositivos eletroeletrônicos que 

convertem uma grandeza física de qualquer espécie em outro sinal que pode ser 

transmitido a um elemento indicador, para que este mostre o valor da grandeza que 

está sendo medida ou que seja inteligível para o elemento de comparação de um 

sistema de controle. Existe hoje uma grande quantidade de áreas que necessitam da 

implantação de sensores. Alguns exemplos são listados a seguir: 

 Sistemas de alarmes;  

 Sistema de indicação do volume de combustível no tanque de um 

automóvel;  

 Sensores de presença para ligar uma lâmpada;  

 Robôs; 

 Corrente e tensão na entrada de energia de uma residência, etc. 
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2.4.2 Sensor de Corrente 

Uma aplicação muito frequente para sensores é o sensoriamento da 

intensidade da corrente que circula em um circuito. Para se obter um sinal proporcional 

à corrente que circule por um conduto, existem diversas tecnologias que são utilizadas 

nos componentes comerciais. Essas tecnologias incluem shunts resistivos, 

dispositivos de efeito hall, transformadores de corrente, dispositivos térmicos, etc. 

(FERREIRA et al, 2010) 

Ainda de acordo com FERREIRA et al (2010), cada uma dessas tecnologias 

oferece vantagens e desvantagens. Porém os sensores magneto-resistivos oferecem 

vantagens que o tornam uma escolha melhor que os outros sensores de corrente, 

como por exemplo o fato de oferecerem isolamento elétrico total, que não causa 

alterações na intensidade da corrente do circuito sensoriado e também são bastante 

rápidos. 

Analisando as vantagens e desvantagens de cada tecnologia, foi escolhido 

para esse projeto um sensor de Efeito Hall do fabricante YHDC, modelo SCT-013-000 

que, além das vantagens dos magneto-resistivos, possui a vantagem de ser não-

invasivo, ou seja, não é necessário o corte do condutor para adicionar o sensor. 

A Figura 11 mostra o sensor de Efeito Hall utilizado no projeto. 

 

Figura 11 - Sensor de corrente não-invasivo de Efeito Hall. 

 

 

FONTE: < http://www.yhdc.com/en/product/320/> (Acesso em 02/11/2015). 

 

http://www.yhdc.com/en/product/320/
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Os sensores de Efeito Hall são dispositivos transdutores de corrente que 

utilizam o princípio de funcionamento do Efeito Hall descoberto em 1889 por Edwin 

Hall. O Efeito Hall é a capacidade que um campo magnético tem de modificar a 

trajetória de elétrons que se deslocam em um condutor, fazendo com que ocorra uma 

diferença de potencial nesse condutor, como pode ser observado na Figura 12. 

(BRAGA, 2015) 

 

Figura 12 - Efeito Hall. 

 

FONTE: < http://www.intechopen.com/books/finite-element-analysis-new-trends-and-
developments/finite-element-modelling-and-analysis-of-hall-effect-and-extraordinary-

magnetoresistance-effect > (Acesso em 02/11/2015). 

 

A Tabela 2 possui os dados técnicos desse sensor disponibilizados pelo 

fabricante. 

 

Tabela 2 - Dados técnicos sensor de corrente. 

Modelo SCT-013-000 

Corrente de entrada 0-100A 

Tipo de saída 0-50mA 

Não-linearidade ±3% 

Temperatura de funcionamento -25ºC a 70ºC 

FONTE: < http://www.yhdc.com/en/product/320/> (Acesso em 02/11/2015). 

 

http://www.yhdc.com/en/product/320/
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2.4.3 Sensor de tensão  

Sensores de tensão podem atuar na detecção e monitoramento de tensão AC 

na entrada da rede elétrica, permitem identificar a existência ou não de tensão em um 

determinado equipamento ou ponto da rede, entre outros. Podem fornecer 

informações precisas e em tempo real sobre o que acontece com a entrada de energia 

de uma residência ou em algum aparelho.  

Para ler uma tensão CC, o método mais comum é através de um divisor de 

tensão resistivo. A tensão pode ser aplicada nos terminais de dois resistores ligados 

em série e a leitura da saída é realizada entre os dois resistores. A proporção dessas 

amostras lidas é a razão entre os dois resistores utilizados. 

Para leitura de tensão CA, pode-se utilizar um transformador abaixador, para 

reduzir a amplitude do sinal de entrada, que é tensão da rede. Para a leitura desse 

sinal através de um microcontrolador, é necessário que um circuito seja projetado para 

inserir um nível de tensão DC para que as componentes negativas do sinal na saída 

do transformador sejam eliminadas e para que a amplitude do sinal esteja dentro da 

faixa de tensão de operação do microcontrolador. 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

Nesse capítulo foram apresentados os conceitos que serão o foco desse 

trabalho, de forma que a utilização de todos esses conceitos juntos, possa se tornar 

uma alternativa viável para o acompanhamento do consumo residencial. 

Com a união dos conceitos que foram apresentados neste capítulo, espera-se 

que o sistema desenvolvido possa ser acessível para os usuários em geral, que com 

poucos recursos consiga-se uma alternativa dinâmica e de fácil utilização para o 

acompanhamento do consumo de energia durante todo o dia. Assim, para que por um 

controle indireto da demanda, ou seja, por uma atitude única e exclusiva do usuário, 

haja um uso mais racional da energia elétrica, seja por conscientização ou economia. 

 



37 
 

3 SOLUÇÃO PROPOSTA 

Este capítulo apresenta a solução proposta para o problema levantado e será 

dividido em 4 seções principais. A Seção 3.1 diz respeito à aquisição e processamento 

dos dados de tensão e corrente. A Seção 3.2 trata da rede de blocos de funções. A 

Seção 3.3 apresenta a solução para disponibilização das informações ao usuário. Por 

fim a Seção 3.4 traz as considerações do capítulo. 

 

3.1 AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS 

Para que a aquisição e o processamento dos dados possam ser realizados, 

são necessárias entradas analógicas que leem os valores de tensão e corrente 

obtidos através de sensores e os transforme em valores interpretáveis para o sistema 

que será utilizado. 

A solução proposta para essa questão é a utilização da plataforma 

microcontrolada Arduino Mega, já que é uma placa robusta, de baixo custo e 

compatível com a máquina virtual ICARU-FB. Porém, é necessário realizar o 

condicionamento dos sinais de tensão e corrente para que fiquem em níveis 

adequados para as entradas da plataforma. A solução é proposta nas Seções 3.1.1 e 

3.1.2, respectivamente para sinais de tensão e corrente. 

Na Seção 3.1.3 é apresentado o funcionamento do conversor A/D (Analógico-

Digital) da plataforma microcontrolada. Na Seção 3.1.4 é exposto o modo como os 

sinais serão tratados e por fim, na Seção 3.1.5, como foram realizados os cálculos de 

consumo.  

Todo o tratamento dos sinais recebidos pelo conversor A/D, o condicionamento 

desses sinais, os cálculos de potência e fator de potência, a apresentação desses 

valores para o consumidor e o armazenamento dos dados para a construção da curva 

de carga são realizados através dos blocos de funções da norma IEC 61499. Esses 

blocos de funções são interpretados pelo microcontrolador através da máquina virtual 

ICARU-FB.  
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3.1.1 Condicionamento do Sinal de Tensão 

Como o sinal de tensão da rede é alternado e possui nível de tensão contínua 

zero, foi necessário adequá-lo para que pudesse ser lido pelo conversor A/D que 

trabalha com níveis de tensão entre 0 e 5V no caso do ATmega2560 da plataforma 

microcontrolada Arduino Mega.  

Assim, um transformador foi utilizado para reduzir a amplitude do sinal. Mas o 

sinal reduzido pelo transformador possui componentes negativas já que continua 

oscilando em torno de 0V. Portanto foi necessário inserir um nível de tensão que 

eliminasse essas componentes negativas, já que não são suportadas pelo conversor 

A/D. 

Para atender a essas restrições, um circuito teve que ser projetado para reduzir 

a amplitude do sinal da rede para até 5V de pico a pico e assim ficando dentro da faixa 

lida pelo conversor A/D, e para aplicar um nível de tensão eliminando as componentes 

negativas do sinal. 

 

3.1.2 Condicionamento do Sinal de Corrente 

O sensor utilizado é não invasivo de Efeito Hall do fabricante YHDC, modelo 

SCT-013-000. Sua entrada de corrente vai de 0 a 100A enquanto a saída, também 

em corrente, vai de 0 a 50mA, com não linearidade de ±3%. O sensor pode ser 

alimentado diretamente pela plataforma microcontrolada, com uma tensão de 5V. 

O condicionamento do sinal de corrente é semelhante ao do sinal de tensão, 

porém antes foi necessário transformar a saída em corrente do sensor para tensão, 

para que pudesse ser lida pelo conversor A/D. Isso foi feito através de um divisor 

resistivo. Como acontece no sinal de tensão, para a leitura pelo conversor A/D, foi 

necessário que essa tensão estivesse entre 0 e 5V e que as componentes negativas 

fossem eliminadas, já que esse sinal também oscila em torno de 0V. 
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3.1.3 Aquisição dos Sinais via Conversor Analógico-Digital 

O conversor A/D do microcontrolador ATmega328 utilizado nesse projeto, 

possui uma resolução de 10 bits, ou seja, a representação do sinal de tensão que 

nesse caso é 0 a 5V será em uma escala de 0 a 1023. 

Os valores obtidos através do conversor A/D não corresponderão ao valor da 

tensão em Volts. Assim, para que os valores obtidos correspondam ao valor de tensão 

em Volts, foi necessário que fossem transformados através da Equação 1, onde 

variável é o valor em Volts que se quer obter ou o valor obtido através do conversor 

A/D. 

 

𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙(𝑉) = 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙(𝐴/𝐷).
5

1023
                  (1) 

 

3.1.4 Tratamento dos Dados  

Os dados obtidos a partir do conversor A/D do microcontrolador possuem um 

nível DC sobre o qual esses sinais estão condicionados. Para um cálculo correto da 

potência aparente e do fator de potência, esse nível DC precisa ser eliminado, para 

que os dois sinais lidos estejam com nível DC nulo, ou seja, que os sinais estejam 

oscilando em torno de zero.  

A solução mais simples encontrada para esse problema foi a subtração da 

constante que representa o nível médio correspondente do conversor A/D dos sinais. 

Para o conversor A/D de 10 bits do microcontrolador ATmega328, esse valor médio 

decimal correspondente é 512.  
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3.1.5 Cálculo da Potência Consumida e do Fator de Potência 

Para o cálculo da potência consumida ser realizado, foi necessário determinar 

um número de períodos que são amostrados e com isso calcular os valores de tensão 

e corrente eficazes. 

Para uma análise correta dos períodos de onda, deve-se considerar quando o 

sinal passa por um pico ou vale ou mesmo por zero. No caso da tensão e corrente, 

será levado em consideração os picos dos sinais.  

Já para o cálculo do fator de potência (FP), que é a razão entre a potência ativa 

e a potência aparente, é levado em consideração a passagem das ondas por zero. 

Assim, é necessário o cuidado para que no fim da amostragem não seja levado em 

consideração apenas meio período de onda. 

Como as ondas são senoidais, é possível calcular o valor eficaz da tensão e 

corrente medidas como o valor de pico da onda dividido por √2. Para a diminuição de 

ruídos e uma melhor precisão dos dados calculados, é considerada a média de um 

número de amostras especificadas de tensão e corrente. 

A potência aparente (VA) é calculada pela multiplicação direta entre os valores 

de tensão e corrente. Já a potência ativa (W) é calculada pela multiplicação dos 

valores de tensão e corrente eficazes e o fator de potência.  

 

3.2 REDE DE BLOCOS DE FUNÇÕES DA NORMA IEC 61499 

O intuito de se utilizar a norma IEC 61499 no projeto é, por ser uma linguagem 

visual e que facilitaria a programação e eventuais modificações, fornecer ao sistema 

portabilidade, que é a capacidade de se executar o mesmo código em diferentes 

dispositivos, ou seja, a mesma rede de bloco de funções pode ser executada em 

outras placas microcontroladas, como em um PIC, ou em qualquer versão do Arduino. 

Assim, para que a norma IEC 61499 pudesse ser utilizada, foi necessária a 

criação de uma rede de blocos de funções que conseguisse unir todos os elementos 

do sistema, desde o tratamento dos dados recebidos pelo conversor A/D, o 

condicionamento desses sinais, os cálculos, a apresentação para o usuário e o 

armazenamento dos dados, e que, com a máquina virtual ICARU-FB, essa rede de 
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blocos de funções pudesse ser executada pela plataforma microcontrolada utilizada 

no projeto. 
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3.3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

Para que o sistema esteja completo, além dos cálculos de potência aparente e 

fator de potência, é necessário que isso esteja disponível ao usuário de alguma forma. 

Isso poderia ser feito através de uma página web, aplicativo ou até mesmo de um LCD 

(Liquid Crystal Display). 

A escolha feita para esse trabalho foi o LCD, já que é a maneira mais simples 

e rápida de o usuário ter acesso a essas informações. Assim, um LCD foi acoplado 

ao sistema para que mostre o consumo de potência aparente em tempo real. 

Além disso, também acoplado ao sistema há um módulo de cartão SD (Secure 

Digital), onde as informações obtidas dessa potência estarão sendo gravadas para 

geração da curva de carga e para que esses dados não sejam perdidos caso não 

fosse utilizada essa técnica.      

 

3.4 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

Com os conceitos abordados no Capítulo 2 sobre Smart Grids, a norma IEC 

61499, microcontroladores e sensores e com a solução proposta exposta no presente 

capítulo, pode-se desenvolver com poucos recursos um sistema de baixo custo, 

robusto, e que ainda permita ao usuário ter um acompanhamento do seu consumo de 

potência. 

 O que se espera com esse trabalho é demonstrar a viabilidade da junção de 

todos os conceitos até aqui apresentados, tornando esse sistema uma alternativa 

viável para um uso mais consciente de energia. 
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4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Neste capítulo são apresentados os resultados finais obtidos a partir da junção 

dos conceitos apresentados na revisão da literatura no Capítulo 2 e a metodologia 

apresentada no Capítulo 3. 

A divisão desse capítulo é feita como foi feito no Capítulo 3, levando em conta 

as divisões principais do trabalho, sendo a Aquisição e o Processamento dos Dados, 

a Rede dos Blocos de Funções da Norma IEC 61499 e a Apresentação dos Dados. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais do presente capítulo. 

A Figura 13 corresponde ao resultado final do trabalho desenvolvido em 

bancada, onde estão contidos os sensores de tensão e corrente utilizados para a 

medição das grandezas, a placa microcontrolada onde está o microcontrolador que 

faz o condicionamento dos sinais obtidos e cálculos dos dados, o display LCD onde 

esses dados poderão ser visualizados pelo usuário e o módulo de cartão SD que 

estará armazenando as informações de consumo de potência para a construção da 

curva de carga. 

Já a Figura 14 apresenta em detalhes a placa desenvolvida para os sensores 

de tensão e corrente utilizados no presente trabalho.  
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Figura 13 - Sistema final desenvolvido. 

 

FONTE: Própria autora. 
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Figura 14 - Detalhes da placa desenvolvida para condicionamento dos sinais lidos pelos sensores de 
tensão e corrente. 

 

FONTE: Própria autora. 

 

4.1 AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS 

A presente seção é dividida nos condicionamentos dos sinais de tensão e 

corrente, respectivamente, na aquisição dos sinais e o tratamento dos dados obtidos 

e no modo como são realizados os cálculos da potência consumida e do fator de 

potência. 

 

4.1.1 Condicionamento do Sinal de Tensão 

O sinal de tensão da rede é alternado e possui nível de tensão contínua zero. 

Portanto, é necessário adequá-lo para que esse sinal possa ser lido pelo 

microcontrolador.  

Foi projetado um circuito que possui um transformador que reduz a amplitude 

do sinal. A sua tensão eficaz de entrada é 220V e a tensão eficaz de saída é 6V. Esse 

valor de 6V eficaz é multiplicado por √2 para se obter o valor de pico e multiplicado 

por 2 para que seja obtido o valor de pico a pico. É necessário um divisor resistivo que 
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adeque a saída para até 5V de pico a pico para que esteja dentro da faixa de tensão 

lida pelo conversor A/D.  

Ainda será necessário inserir um nível de tensão que elimine as componentes 

negativas do sinal que ainda está oscilando em torno de 0V, já que essas 

componentes não são suportadas pelo conversor A/D. Isso será feito por um somador, 

que adiciona um nível DC de 2,5V ao sinal.  

A Figura 15 representa o circuito projetado para o sensor de tensão, onde todos 

os resistores nomeados de R1 equivalem a 2,2kΩ e o resistor R2 equivale a 

aproximadamente 265Ω (que é obtido a partir de associações de outros resistores). 

 

Figura 15 - Circuito projetado para o sensor de tensão. 

 

FONTE: Própria autora. 

 

A Figura 16 representa o circuito que garante o nível DC de 2,5V para ser 

adicionado ao sinal, onde obtém-se a alimentação do circuito diretamente da placa 

microcontrolada. O circuito é composto por um resistor R de 2,2kΩ, uma referência de 

tensão (que grampeia 2,5V) e um resistor multivoltas de 10kΩ que realiza o ajuste fino 

para garantir o nível DC desejado. 
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Figura 16 - Circuito grampeador. 

 

FONTE: Própria autora. 

 

Alguns testes experimentais foram realizados para verificar a exatidão do 

sensor projetado. Em média o erro foi de 1V eficaz, que equivale a menos de 0,5% do 

valor total. 

 

4.1.2 Condicionamento do Sinal de Corrente 

O sensor de corrente utilizado neste trabalho possui saída também em 

corrente. Assim, é necessário, primeiramente transformar essa saída em corrente 

para tensão para que o sinal possa ser lido pelo conversor A/D. Isso é feito através de 

uma resistência shunt entre os terminais de saída do sensor. 

Assim como no condicionamento do sinal de tensão, é necessário inserir um 

nível DC que elimine as componentes negativas do sinal que oscila em torno de 0V, 

já que, como dito anteriormente, o conversor A/D não suporta valores negativos. Um 

divisor resistivo foi utilizado para resolver esse problema, como mostra a Figura 17. 

Além disso, um capacitor é utilizado para filtrar possíveis ruídos. 

No circuito mostrado na Figura 17, os resistores nomeados de R equivalem a 

1kΩ, o resistor Rsh equivale a 100Ω, o capacitor C é de 10µF já que se quer filtrar 

apenas frequências mais altas, que são os ruídos. 
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Figura 17 - Circuito projetado para o sensor de corrente. 

 

FONTE: Própria autora. 

 

Foram realizados testes experimentais para testar a exatidão do sensor de 

corrente, onde foram testadas algumas cargas com diferentes potências.  

Na Tabela 3 estão representados os valores obtidos a partir de um alicate 

amperímetro, que foi utilizada como referência, e a partir do sensor de corrente 

utilizado no presente trabalho. 

 

Tabela 3 - Testes experimentais sensor de corrente. 

Potência (W) Corrente eficaz alicate amperímetro (A) Corrente eficaz sensor (A) 

250 0,93 0,95 

550 2,45 2,49 

1000 3,15 3,27 

1200 5,53 5,56 

1850 8,13 7,91 

FONTE: Própria autora. 

 

Na Figura 18 está representado um gráfico comparando as medidas obtidas a 

partir de um alicate amperímetro e do sensor de corrente utilizado no trabalho. O erro 

de medição foi de aproximadamente 3%, para mais ou para menos. 
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Figura 18 - Exatidão do sensor de corrente utilizado. 

 

FONTE: Própria autora. 

 

4.1.3 Aquisição dos Sinais e Tratamento dos Dados 

Como visto no Capítulo 3, os dados obtidos a partir do conversor A/D do 

microcontrolador possuem um nível DC sobre o qual esses sinais estão 

condicionados. Para que os cálculos efetuados estivessem corretos, esse nível DC 

precisou ser eliminado para que os sinais lidos pelo conversor A/D voltassem a possuir 

nível DC nulo.  

Assim, como o conversor A/D é de 10 bits e, portanto, possui valor máximo 

decimal de 1023, o valor médio, ou seja, 512, será subtraído de todas as amostras de 

sinal obtidas. Esse valor de 512 pode ser adequado através de testes, podendo variar 

esse valor.  

As entradas analógicas do Arduino Mega utilizadas foram as entradas A3 e A5, 

respectivamente para os sinais de tensão e corrente.  
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4.1.4 Cálculo da Potência Consumida e do Fator de Potência 

Os cálculos de potência aparente e FP são realizados a partir dos valores de 

tensão e corrente eficazes obtidos. 

Inicialmente é realizada uma conversão A/D dos sinais de tensão e corrente 

lidos pelos sensores. Após isso é realizado um rastreamento dos sinais identificando 

os picos positivos e negativos dos sinais e assim que o sinal passa em zero, são 

efetuadas as conversões em bits para valores reais de tensão e corrente eficazes.  

Um número de picos é determinado para que se realize uma média para 

eliminação de possíveis ruídos desses valores obtidos.  

Assim, é possível que se calcule o FP, tomando o cuidado de não se calcular 

duas vezes em um período de onda, já que os sinais passam por zero duas vezes a 

cada período e para que, caso a passagem por zero de algum dos sinais não seja 

detectada, não seja calculado o FP naquele período, zerando os contadores a cada 

período.  

 Com os valores de tensão, corrente e FP, é possível que se calcule a potência 

aparente instantânea. 

 A Figura 19 mostra o fluxograma que descreve resumidamente os passos a 

serem seguidos para os cálculos. 
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Figura 19 - Fluxograma para realização dos cálculos de potência e FP. 

 

FONTE: Própria autora. 

 

4.2 REDE DE BLOCOS DE FUNÇÕES DA NORMA IEC 61499 

A norma IEC 61499 torna a implementação do sistema desenvolvimento mais 

simples e visual. A máquina virtual ICARU-FB possibilita uma miniaturização da 

finalidade inicial da norma, que foi prevista para grandes aplicações, para automação 

e controle industrial. Com a utilização da máquina virtual, foi possível que essa rede 

de blocos de funções pudesse ser executada em uma plataforma microcontrolada com 

poucos recursos computacionais. 
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Para que a norma IEC 61499 fosse utilizada nesse trabalho, foi necessária a 

criação de uma rede de blocos de funções que realizasse todas as etapas necessárias 

para a leitura dos sensores de tensão e corrente e todas as conversões e cálculos dos 

dados a serem disponibilizados ao usuário. 

O bloco de funções E_RESTART é um bloco de início, utilizado em todas as 

redes de blocos de funções para que envie o primeiro evento que inicializará a rede 

de blocos de funções.  

O bloco de funções ANALOG_READ_2 é o responsável por ler as entradas 

analógicas A3 e A5 onde estão conectados os sensores de tensão e corrente 

respectivamente e transformá-los em valores digitais que serão os dados enviados ao 

bloco de funções CALCULOS.  

Esse bloco de funções CALCULOS é onde são realizados todos os cálculos e 

as conversões necessárias para que os valores digitais recebidos previamente sejam 

transformados em valores que realmente representem os valores de tensão e 

corrente.  

Esses dados são enviados ao bloco de funções referente ao display, o 

LCD_MSG, que irá apresenta-los ao usuário e os dados de potência aparente estarão 

sendo enviados simultaneamente ao bloco de funções SD_CARD_WRITE onde 

estarão sendo armazenados.  

Os dados apresentados pelo display LCD e armazenados pelo cartão SD 

estarão sendo atualizados a cada 1 segundo pelo bloco de funções E_DELAY.  

Os blocos de funções E_MERGE disparam um evento sempre que recebem 

qualquer um dos dois eventos de entrada. Já o bloco de funções E_SPLIT, sempre 

que recebe um evento de entrada, dispara dois outros que vão para dois blocos 

distintos.   

Os eventos recebidos em INIT nos blocos de funções disparam a inicialização 

dos mesmos. Já os eventos recebidos em REQ se destinam a realizar as operações 

a que o bloco de funções está destinado. 

Os eventos que saem do bloco de funções em INITO demonstram que a 

inicialização foi completada. Já CNF confirma que as operações destinadas ao bloco 

de funções foram realizadas.  

Na Figura 20 está contida a rede de blocos de funções desenvolvida para o 

presente trabalho. O algoritmo interno presente no bloco de funções CALCULOS está 

contido no Apêndice A. 
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Figura 20 - Rede de FBs desenvolvida. 

 

FONTE: Própria autora. 
 

 

A Figura 21 mostra o fluxograma do caminho que os dados percorrem até que 

possam ser apresentados ao usuário. 

 

Figura 21 - Caminho percorrido pelos dados recebidos inicialmente pelo conversor A/D. 

 

FONTE: Própria autora. 
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Todos blocos de funções criados especificamente para o presente trabalho 

foram adicionados à máquina virtual para que fossem executados com maior 

velocidade devido à elevada ocupação da memória da plataforma microcontrolada, 

que tornava o carregamento do sistema mais lento. 

 

4.3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

Para a apresentação dos dados ao usuário, foram escolhidas duas alternativas. 

Juntamente ao sistema desenvolvido, está um LCD 16x2 e um módulo de cartão SD. 

No LCD estão sendo mostrados e atualizados a cada um segundo os valores 

de tensão da rede, corrente, fator de potência e potência aparente instantânea. Já no 

cartão SD estará sendo gravado em um arquivo de texto os valores da potência 

aparente instantânea para que possa ser gerada a curva de carga. 

Sendo assim, a Figura 22 mostra a curva de carga gerada com os dados de 

potência aparente instantânea obtidos em 1 hora de medição na entrada de energia. 

Os dados foram obtidos através do cartão SD.  

O maior pico da medição aconteceu por 10 minutos enquanto uma carga 

permaneceu ligada e foi de pouco mais de 5kVA. O segundo pico de medição ocorreu 

por 2 minutos e meio enquanto outra carga estava sendo utilizada e foi de 2kVA. No 

restante da medição houve o uso de aparelhos de televisão e notebook e o uso da 

iluminação. 
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Figura 22 - Curva de carga residencial em 1h de medição na entrada de energia. 

 

FONTE: Própria autora. 

 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

Os resultados experimentais obtidos a partir de todos os testes e medições se 

mostraram válidos e os objetivos, geral e específicos, foram atingidos. A junção de 

todos os conceitos apresentados no Capítulo 2 e utilizando a metodologia proposta 

no Capítulo 3, resultou em um sistema eficaz, onde o usuário pode acompanhar 

durante o dia todo a potência aparente que vem sendo consumida e, com os dados 

salvos no cartão SD, a curva de carga pôde ser obtida. 

Ainda assim, o sistema desenvolvido não é um produto que possa ser 

comercializado, visto que existem muitas melhorias que podem ser feitas para o 

sistema se aproximar mais dos produtos hoje presentes no mercado.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

A integração entre a norma IEC 61499, a máquina virtual ICARU-FB e o Arduino 

se mostrou válida. Como dito anteriormente, o intuito de se utilizar a norma IEC 61499 

no projeto era prover portabilidade ao sistema, a capacidade de se executar o mesmo 

código em diferentes dispositivos, ou seja, a mesma rede de bloco de funções poderia 

ser executada em outras placas microcontroladas. Isso pôde ser comprovado já que 

por questões de memória, o Arduino UNO foi trocado pelo Arduino Mega na 

implementação do sistema sem implicar na modificação da rede de FBs. 

O sistema é capaz de mostrar no visor LCD a tensão e a corrente eficazes, a 

potência aparente consumida e o fator de potência. Esse último, mesmo não sendo 

levado em consideração na conta de energia, possibilita que o usuário saiba quando 

algo está errado, já que quanto menor o FP, mais corrente é necessária para suprir 

uma mesma quantidade de potência útil, ou seja, mais energia está sendo consumida 

sem necessidade.  

Notou-se que o FP em algumas vezes se mostrou alterado já que a rede de 

blocos de funções possui um tempo considerável de execução para os blocos de 

funções nela presentes. Assim, a defasagem entre as curvas de corrente e tensão 

eram perdidos em alguns momentos.  

O trabalho se relaciona com o conceito de Smart Grid já que fornece ao usuário 

o poder de acompanhar seu consumo durante o decorrer do dia, gerenciar o consumo, 

mesmo que indiretamente e assim o diminuir, seja por questões econômicas ou por 

conscientização por parte única e exclusivamente do consumidor. 

O sistema desenvolvido possui caráter experimental. Ainda não é um produto 

que possa ser desenvolvido a nível comercial pois existem muitas melhorias a serem 

feitas, tanto no que diz respeito ao sistema já desenvolvido quanto para a ampliação 

do mesmo. 

Uma das melhorias propostas para uma possível continuação do presente 

trabalho é o desenvolvimento de uma ferramenta de software, como por exemplo uma 

interface web, que gere gráficos automaticamente durante o registro de consumo ao 

longo do dia, semana e/ou mês. Além de gerar gráfico da potência instantânea que 

está sendo consumida, gerar um contador que atualize o valor acumulado da conta 

de energia elétrica, levando em consideração os valores cobrados pela 

concessionária, tanto de tarifa quanto de taxas. Um sistema assim poderia ser até 
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utilizado pela concessionária para acompanhar o perfil de consumo de cada usuário. 

Em uma ferramenta onde a concessionária também possa ter acesso às informações, 

já que o FP já é calculado pelo sistema, a mesma pode entrar em contato com o 

usuário propondo melhorias para que esse valor seja corrigido.  

Ainda que existam muitas melhorias propostas, o sistema atual serve como 

base para experimentos, desenvolvimento de novas soluções para que se chegue 

mais próximo aos sistemas hoje utilizados para o mesmo fim e acompanhamento da 

potência instantânea consumida. 

No que tange a norma IEC 61499, inúmeros estudos vem sendo feitos para 

utilizar os benefícios trazidos pela norma para aplicação em Smart Grids. Alguns 

exemplos de estudos realizados na área são para gerenciamento de falhas e 

balanceamento de carga. 

Como trabalho futuro poderá ser realizada uma ampliação dos estudos de 

aplicações da norma IEC 61499 para mais do que um sistema de energia residencial, 

podendo aplicá-la em transmissão e distribuição de energia. 

Muito se discute sobre o uso da IEC 61499 em conjunto com a norma IEC 

61850 em controle distribuído, onde é realizada uma comunicação interligando 

diversos equipamentos e/ou estações. A norma IEC 61850 propõe uma arquitetura de 

comunicação única entre todos os dispositivos de uma subestação, independente de 

sua função ou de seu fabricante. Como vantagens da integração das duas normas 

pode-se citar a melhora de esquemas de proteção, através da redução do tempo de 

eliminação de faltas, minimização do efeito de curto-circuitos em cargas sensíveis, 

redução do número de conexões cabeadas, que é vantajoso principalmente em 

grandes subestações onde todos os dispositivos de proteção possuem um número 

significativo de entradas digitais e saídas de relés. 
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APÊNDICE 
 

APÊNDICE A – ALGORITMO DO BLOCO DE FUNÇÕES CÁLCULOS 

  

  comp = 515;  

  comp_2 = 517;  

 

  if (_a >= 515) { 

    if (b <= _a) { 

      b = _a; 

    } 

  } 

  else if (_a < 505) { 

    if (b >= _a) { 

      b = _a; 

    } 

  } 

 

  else if (_a >= 505 && _a < 515) { 

    if (b> comp) { 

      t1 = millis(); 

      } 

    if (b >= comp - 5 && b <= comp + 5) { 

      cor_real = 0; 

    } 

    else { 

      b = abs(b - comp); 

      cor_real = b * (5.00000 * 2000) / (1023.00000 * 1.4142 * 100); 

    } 

 

    if (c == 80) { 

      media = media / c; 

      if (media != 0) { 

        fp1 = 1; 



61 
 

        amps = media; 

      } 

      c = 0; 

      media = 0; 

    } 

    media = media + cor_real; 

    c++; 

    b = comp; 

  } 

 

 

  if (a_2 > 532) { 

    if (b_2 <= a_2) { 

      b_2 = a_2; 

    } 

  } 

  else if (a_2 < 518) { 

    if (b_2 >= a_2) { 

      b_2 = a_2; 

    } 

  } 

  else if (a_2 >= 518 && a_2 <= 532) { 

    if (b_2){ 

      t2 = millis();} 

    if (b_2 >= comp_2 - 10 && b_2 <= comp_2 + 10) { 

      ten_real = 0; 

    } 

 

    else { 

      b_2 = abs(b_2 - comp_2); 

      ten_real = b_2 * (5.00000 * 313.5927) / (1023.00000 * 1.4142); 

    } 

 

    if (c_2 == 40) { 
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      media_2 = media_2 / c_2; 

      if (media_2 != 0) { 

        fp2 = 1; 

        volts = media_2; 

      } 

      c_2 = 0; 

      media_2 = 0; 

    } 

    media_2 = media_2 + ten_real; 

    c_2++; 

    b_2 = comp_2; 

  } 

 

  if (abs(t1 - t2) < (1 / 0.06) && fp1 && fp2 ) { 

   fp_real = (1 - abs(t1 - t2) * 0.060); 

   fp1 = 0; 

   fp2 = 0; 

      

  pot_real = volts * amps; 

  pot = pot_real; 

  corrente = amps*100; 

  tensao = volts*100; 

     fp = fp_real*100;  

}  

 

//Corrente, tensão e potência estão multiplicadas por 100 para que saia 

do FB CALCULOS um número inteiro, no FB do display LCD e no FB do 

cartão SD os valores aqui multiplicados por 100 serão divididos por 100 

para que sejam apresentados em seu valor real. 
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APÊNDICE B – GUIA DE UTILIZAÇÃO DA VM ICARU-FB NO TRABALHO 

REALIZADO 

 

No presente apêndice será apresentada uma lista de instruções para que seja 

executada a máquina virtual ICARU-FB, utilizada nesse trabalho.  

 

 A máquina virtual ICARU-FB está disponível para download em: < 

https://sourceforge.net/projects/icarufb/>. 

 

 Na pasta icarufb-icaruvm-code encontra-se a pasta arduino_uno que 

possui o arquivo arduino_uno.ino. Esse arquivo serve tanto para o 

Arduino Uno quanto para o Mega. Ele deve ser aberto no IDE do Arduino 

e compilado e carregado para a plataforma microcontrolada.  

 

 Em seguida abre-se a pasta icarufb-dut-code onde o arquivo RUN 

DUT.bat deve ser editado colocando o endereço da pasta onde se 

encontra a rede de FBs a ser posteriormente executada. 

 

 

 O arquivo RUN SERIALSERVER.bat será editado com o número da 

porta USB onde o Arduino está conectado. 

 

 Após salvos, executar os dois arquivos simultaneamente para que a 

máquina virtual possa rodar na plataforma microcontrolada. É importante 

lembrar que os arquivos devem continuar abertos. 

 

 

 Assim, pode-se abrir o sistema de FBs que se deseja executar na 

plataforma microcontrolada (no caso o sistema está nomeado de 

TCC_final na pasta icaru do software FBDK) e rodar clicando com o 

botão direito no nome do sistema.  

 

 Após, somente é necessário aguardar até que todos os blocos sejam 

enviados para a plataforma microcontrolada e comecem a rodar.  


