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Resumo 
A indústria de energia eléctrica enfrenta actualmente novos desafios resultantes das 

preocupações ambientais, conservação de energia e também das exigências por parte dos seus 

clientes. Para responder a estes desafios, surge cada vez mais a necessidade de recorrer a 

sistemas automáticos de medida de consumos e uma inteligente gestão de energia. 

O trabalho desta dissertação situa-se neste contexto, particularmente no desenvolvimento de um 

sistema de medida de baixa tensão e de baixo custo responsável pela medição da Energia 

Eléctrica. A necessidade da existência deste tipo de sistemas tem vindo a aumentar com o 

passar dos anos. A existência de um dispositivo de medição de energia capaz de informar o 

consumo em tempo-real pode resultar numa atitude mais activa por parte do consumidor, dando 

assim a possibilidade ao consumidor de fazer uma melhor gestão do consumo. Essa gestão 

pode partir por exemplo, no uso de equipamentos de maior potência em horários baixa tarifa. 

Esta Dissertação consiste na elaboração de um Contador de Energia Eléctrica 

Inteligente. O contador é constituído por um circuito eléctrico capaz de medir o consumo de um 

equipamento dando também a possibilidade de visualizar graficamente o sinal da tensão e 

corrente. Para a visualização é necessário usar um computador com o software LabVIEW 

instalado e um programa fornecido. 

O Contador de Energia Eléctrica Inteligente desenvolvido é suficientemente robusto para 

poder ser extrapolado a empresas com a mesma temática de interoperabilidade, como por 

exemplo, a JANZ. 

 

Palavras-chave: Energia Eléctrica, Contador de Energia Eléctrica Inteligente, LabVIEW. 
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Abstract 
The electric power industry is facing new challenges arising from environmental 

concerns, energy conservation and demands from their customers as well. To tackle these 

challenges, the need to use automated monitoring systems for measuring consumption and an 

intelligent power management system is increasing. 

The work on this thesis lies in this context, particularly in developing a measuring system 

of low voltage and low cost responsible for the measurement of electric power. The need for such 

systems has been increasing over the years. The existence of a measuring device capable of 

informing real-time consumption could result in a more proactive approach by the consumer, 

thereby giving him the opportunity to better manage electricity consumption. For instance, usage 

of this equipment could be reduced during off-peak hours. 

This thesis focuses on building a smart electric meter. The work consists on an electric 

circuit capable of measuring and recording power, via power consumption software. This meter 

will also have the option to graphically display voltage and current signal through a serial port. For 

a graphical view, computer with installed LabVIEW software is necessary and the software is 

supplied. 

The developed smart electric meter is sufficiently robust to be extrapolated to company’s 

with similar working models, supporting the same theme of interoperability, like JANZ. 
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Acrónimos 
A/D Conversor Analógico para Digital 

AT Alta Tensão 

BPS Bits por segundo 

BT Baixa Tensão 

CEEI Contador de Energia Eléctrica Inteligente 

DtS DataSheet 

EA Energia Activa 

EAp Energia Aparente 

EB  Evaluation Board 

EDP Energias de Portugal 

EE Energia Eléctrica 

ER Energia Reactiva 

ERSE  Entidade Reguladora de Serviços Energéticos 

FRC Fast Internal Clock 

GF Gerador de Funções 

HW Hardware 

MUX  Multiplexer 

MT Média Tensão 

PEE Projecto em Engenharia Electrónica 

PLL Phase Lock Loop 

SW Software 

S/H  Sample and Hold 
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Capítulo 1. Motivação  
Desde os primórdios das civilizações o ser humano necessitou de energia para viver. 

Acompanhando a evolução da humanidade, tem havido uma crescente necessidade de 

utilização de fontes de energia. 

O trabalho que deu origem a esta dissertação tem como principal motivação sensibilizar 

os consumidores para a necessidade da utilização racional da energia eléctrica. Ao perceber que 

os consumos e custos de energia dos vários aparelhos eléctricos utilizados são muito elevados, 

os consumidores podem adquirir um comportamento mais racional no uso da energia eléctrica e 

na selecção do aparelho nas compras futuras.  

Para o uso da electricidade é necessário que esta seja produzida e posteriormente transportada 

e distribuída até à instalação do consumidor. Este percurso tem várias etapas: produção, 

transporte, distribuição e comercialização, representadas na Figura 1. 

 

Figura 1 – Cadeia de Valor do Sector Energético [1]. 

Na etapa da produção, a electricidade é produzida com recurso a diversas tecnologias e a 

diferentes fontes primárias de energia (carvão, gás, fuel, gasóleo, água, vento, biomassa, entre 

outros). Em Portugal a actividade de produção de electricidade é efectuada por várias empresas 

distintas. Depois de produzida é necessário fazer o transporte da electricidade em muito alta 

tensão dos centros produtores até aos centros de consumo. Em Portugal a actividade de 

transporte é efectuada por uma única empresa – a Rede Eléctrica Nacional (REN). Além do 

transporte em muito alta tensão é necessário fazer a distribuição de electricidade através das 

redes de distribuição em alta, média e baixa tensão, onde estão ligados a maioria dos 

consumidores finais. Em Portugal a actividade de distribuição é efectuada maioritariamente por 

uma única empresa – a EDP Distribuição – e também por algumas cooperativas de distribuição 

de energia eléctrica em Baixa Tensão. As empresas de comercialização de electricidade são 

Produção Rede de Transporte 
Rede de Distribuição Cliente em AT e BT 

Cliente em BT 
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responsáveis pela gestão das relações com os consumidores finais, incluindo a facturação e o 

serviço ao cliente.  

A distribuição de energia para longas distâncias é feita em alta tensão de forma a 

contribuir para a diminuição das perdas de transmissão. A energia pode ser calculada pelo 

produto da tensão com a corrente, que pela lei de Ohm, pode também ser escrito como produto 

da resistência com o quadrado da corrente 

2

p IRE ×=              (1) 

onde EP é a energia de perdas, R a resistência equivalente da linha e I a corrente. 

Na Figura 2 está representado um exemplo de um cabo de alta tensão em Portugal. Contudo, o 

perigo associado com a presença de alta tensão e a dificuldade de encontrar um bom isolamento 

implica que a energia fornecida para o consumidor seja de baixa tensão. 

 

Figura 2 - Cabo de alta tensão da Quinta de Vale do Rosal, Almada-Portugal. 

Em Portugal a tensão fornecida para linhas de baixa tensão aos consumidores da EDP é de   

230 V entre a fase e entre neutro e 400 V entre fases com uma frequência de 50 Hz. As linhas 

de baixa tensão podem ser de dois tipos: aéreas ou subterrâneas. As linhas aéreas podem ser 

transmitidas em condutores nus ou isolados em feixe. As linhas em condutor nu estão fixas 

sobre isoladores e apoiadas em postes de betão, ou sobre postaletes metálicos fixos na fachada. 

Os cabos de distribuição de baixa tensão são normalmente constituídos por cinco condutores, 

um dos quais destinado à iluminação pública. A alteração do valor de tensão na linha é feita 

através de transformadores localizados nas subestações ou postos de transformação de energia. 

Neste trabalho as medições são feitas em baixa-tensão, ou seja 230 V e a 50 Hz, mais 

precisamente, a rede doméstica, ou seja rede monofásica1 com uma potência contratada entre 

2,3 a 20,7 kVA. A principal vantagem deste equipamento é dos consumidores fazerem uma 

melhor gestão da energia eléctrica comercializada, fazendo, por exemplo uma melhor gestão dos 

equipamentos de maior potência. Assim sendo, o objectivo principal desta dissertação foi a 

criação de um equipamento eléctrico capaz de contabilizar a energia eléctrica consumida em 

tempo-real. 

                                                 
1  Rede Monofásica é a rede de distribuição eléctrica composta pela fase e neutro. 
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Capítulo 2. Metas e Desafios 
Muito dos consumidores que usufruem da Energia Eléctrica por parte de um distribuidor, 

nem sempre conseguem ter a certeza se o que foi consumido é realmente o que estão a pagar. 

A necessidade de criar um equipamento capaz de indicar em tempo-real o consumo assim como 

a tarifa a ser aplicada por hora ajuda aos consumidores a ter um maior controlo no consumo 

efectuado. As empresas fornecedoras de Energia Eléctrica (EE) têm diferentes tarifas para cada 

período do dia. Por exemplo, no período da noite (entre as 18h as 20h), que é geralmente 

quando há um maior consumo, o custo é mais elevado porque os fornecedores de energia têm 

de garantir que a potência fornecida para cada consumidor é suficiente. O uso de equipamentos 

de maior potência neste tipo de horários implica um maior consumo da corrente, implicando que 

a entidade fornecedora de energia garanta que o consumidor consiga usufruir da rede sem 

interferência. Todo este processo de excesso de consumo por parte do cliente neste tipo de 

horário implica um maior custo de manutenção de rede por parte do fornecedor. Sendo por essa 

a razão que neste tipo de horários a tarifa é mais elevada. Assim, com este Contador de Energia 

Eléctrica Inteligente, o consumidor consegue fazer uma melhor gestão do uso da EE porque tem 

acesso ao custo do consumo em tempo real. 

Este trabalho tem como principal desafio fazer um equipamento eléctrico capaz de 

contabilizar a energia eléctrica em tempo-real. Este equipamento está dividido em duas partes: 

hardware e software. O hardware consiste na elaboração de um circuito capaz de medir a tensão 

e a corrente na carga. Para fazer esta medição foi usado um microcontrolador que faz a 

amostragem da tensão e da corrente, que posteriormente processa os dados calculando a 

energia eléctrica consumida de um em um minuto. Os dados relativos ao consumo podem ser 

visualizados num LCD. Resumindo, o desafio consiste em fazer um equipamento eléctrico capaz 

de medir a energia eléctrica consumida em Redes Domésticas, ou baixa tensão com um baixo 

custo de produção. 
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Capítulo 3. Introdução 
No mundo actual é quase impossível conceber a vida sem energia eléctrica. O consumo de 

energia eléctrica representa aproximadamente um terço do consumo energético mundial. A 

produção, o transporte e a distribuição da EE envolve custos económicos elevados os quais são 

em última análise cobrados aos consumidores. Sendo assim, surge a necessidade de criar um 

sistema de medida capaz de indicar o consumo efectuado a tempo-real. Com este equipamento 

o consumidor tem um maior controlo do consumo efectuado. 

Um contador de Energia Eléctrica é um dispositivo eléctrico capaz de medir o consumo da 

energia eléctrica. A unidade de medida é kWh. O contador pode ser ligado directamente entre a 

rede eléctrica e a carga, ou através de transformadores de acoplamento de tensão e/ou corrente. 

A rede eléctrica pode ser de alta, média e baixa tensão. Neste trabalho foram consideradas 

apenas as redes de baixa tensão porque a rede eléctrica escolhida para medir a carga foi a rede 

monofásica doméstica. 

O contador contabiliza a energia eléctrica consumida. No entanto, um contador calibrado não 

efectua medições absolutamente exactas, sendo permitido tolerâncias. Conforme a classe de 

erro atribuída (geralmente classe 1 ou 2) pode apresentar um erro de medição até ± 2% (classe 

2). Na rede doméstica a classe atribuída é geralmente a classe 2 porque os aparelhos da classe 

1 são direccionados para aparelhos muito sensíveis às perturbações da rede eléctrica e da 

classe 3 para motores de alta potência ou cargas alimentadas através de conversores [2]. 

Este trabalho tem como finalidade construir um circuito eléctrico capaz de medir a energia 

eléctrica consumida através de um microcontrolador. O contador é capaz de indicar o consumo 

em kWh, o correspondente custo em euros, a tensão e a corrente RMS da energia eléctrica. 

Estas informações são exibidas em tempo-real num LCD alfanumérico. Este dispositivo, 

comparado com os contadores electromecânicos, é muito mais eficiente e actualmente, com a 

capacidade de miniaturização dos sistemas eléctricos, permite realizar este sistema o mais 

compacto a nível de volume e peso. Este dispositivo tem como principal vantagem o valor a 

contabilizar ser apresentado digitalmente dando possibilidade ao consumidor de ter um maior 

controlo do consumo a ser cobrado. 

Este trabalho tem como principal objectivo contabilizar a energia eléctrica consumida por uma 

carga. Na Figura 3 está ilustrado o diagrama de como é feita a recepção da energia eléctrica e a 

sua contabilização. 
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Figura 3 - Esquema eléctrico da Dissertação desenvolvida. 

Após o processo de transformação e transporte da energia eléctrica esta é distribuída, neste 

caso, para a rede doméstica. O valor da tensão da rede doméstica é 230 V AC com uma 

frequência de 50 Hz. Pela Figura 3, com um transformador de corrente, é medida a corrente que 

passa pela carga e com um transformador de tensão é medida a tensão da rede eléctrica. As 

amostras de tensão e corrente são enviados para um microcontrolador (µP) através de um 

circuito com amplificadores operacionais para limitar a tensão aos terminais do mesmo. O 

microcontrolador converte as tensões analógicas para digitais através de um conversor A/D 

interno. As tensões passam assim a digitais, onde depois é calculada a potência consumida pela 

carga digitalmente. Este cálculo (potência activa) é feito através de programação no 

microcontrolador e os valores processados são enviados para um LCD alfanumérico.  
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3.1. Estado da arte 
O processo de medição, registo e cobrança da energia consumida tem sofrido grandes 

alterações ao longo dos anos. Na maioria das habitações continuam ainda a ser usados os 

contadores de energia electromecânicos, contador Ferraris. A leitura dos consumos de energia 

continua a envolver a deslocação de uma pessoa, o chamado cobrador da electricidade, para 

proceder à leitura dos consumos registados em cada contador. Actualmente, já existem 

habitações com contadores digitais que indicam o consumo digitalmente, mas que continuam 

com o processo de um cobrador verificar pessoalmente o valor da contagem. 

Os contadores electromecânicos foram os primeiros contadores a existir no mercado para 

medição da energia eléctrica. Galileo Ferraris desenvolveu a teoria do funcionamento dos 

contadores electromecânicos [3]. Na Figura 4 está apresentado um exemplo de um contador 

electromecânico da EDP. 

 

Figura 4 - Contador Electromecânico Monofásico. 

Galileo Ferraris foi quem conseguiu realizar de um campo magnético girante constituído 

por dois campos magnéticos alternados criados por bobinas fixas colocadas em quadratura 

(representado como A e B na Figura 5). Cada bobina é percorrida por uma corrente eléctrica 

sinusoidal (representado como 1 e 2 na Figura 5) com diferente ângulo de fase (representado 

como 0 na Figura 5). 
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Figura 5 – Esquema do aparelho electromecânico [3]. 

O aparelho electromecânico foi usado para a medição da electricidade fornecida em corrente 

alternada, desde que o movimento rotacional fosse ajustado por uma resistência mecânica 

proporcional ao quadrado da velocidade. Sendo o binário do motor actuante sobre o rotor, 

proporcional ao quadrado do valor medido da corrente, a velocidade de rotação passa a ser 

proporcional ao valor médio da intensidade da corrente. Assim, o número de rotações efectuadas 

durante um intervalo de tempo é proporcional à quantidade de electricidade fornecida ao 

consumidor durante esse tempo.  

A desvantagem dos contadores electromecânicos em relação aos digitais é a baixa 

precisão de medida. Os contadores digitais podem também aumentar a precisão de medida 

dependendo do conversor usado. A EDP, através da EDP Distribuição, apresentou, em Outubro 

2008, o projecto intitulado InovGrid2, que pretende ir ao encontro das grandes mudanças em 

curso no sector eléctrico, a nível global. Na origem destas alterações estão as novas formas de 

microgeração, as alternativas aos recursos fósseis, bem como novos requisitos de fiabilidade no 

fornecimento energético e de indução de competitividade nos mercados. Na Figura 6 está 

ilustrado o painel do projecto InovGrid na Conferência sobre Energias Renováveis e Ambiente 

em Portugal. 

                                                 
2  Projecto InovGrid da EDP é uma plataforma de entendimento cujo principal objectivo é desenvolver as 

tecnologias das redes e dos contadores inteligentes de electricidade impulsionado pela saída do Decreto-lei 

363/2007 relativo à microprodução ou microgeração. 
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Figura 6 – Painel Demonstrador do Projecto InovGrid. 

A EDP começou por implementar o projecto InovGrid a partir de Fevereiro de 2010 permitindo a 

substituição de 50 mil contadores em alguns pontos de Portugal. Este projecto tem como 

objectivo implementar uma rede eléctrica inteligente, permitindo ao consumidor doméstico 

acompanhar, em tempo real, o consumo de energia da sua casa. Permitindo assim, ajudar o 

consumidor a saber onde deve poupar e optar por um consumo mais eficiente. 

O projecto InovGrid é um projecto-piloto feito no âmbito da proposta da Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) para modernização das linhas de distribuição. 

Este projecto é financiado em parte por fundos comunitários e pela EDP. Este projecto não tem 

como finalidade substituir os actuais contadores por digitais, mas estabelecer um novo 

paradigma de gestão da rede mais inteligente que permita no futuro gerar a procura e integrar a 

produção descentralizada de energia eléctrica [4]. Este contador vai permitir também activar ou 

desactivar o contrato remotamente. A potência contratada também pode ser alterada por esta 

via. O contador pode também desligar um aquecedor ou outro electrodoméstico nas horas de 

pico de consumo, evitando um “congestionamento energético” generalizado, mas claro, sempre 

com uma autorização prévia do consumidor. O cliente pode também ter acesso ao seu perfil de 

consumo, facturas mais regulares e escolher qual o fornecedor indicado para o seu perfil, 

acedendo à internet [5]. Na Figura 7 está apresentado um exemplo de um contador de energia 

digital da marca Janz. 
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Figura 7 – Medidor de Energia da marca Janz. 

Portugal já deu os primeiros passos na evolução dos contadores e o Governo continua aberto 

para apoiar novos projectos-piloto que queiram testar novas tecnologias. O que quer dizer que 

há uma constante evolução na área dos contadores.  

3.2. Organização da Dissertação 
Esta dissertação está estruturada em 7 capítulos. No primeiro capítulo é descrita a motivação 

do trabalho e no segundo são explicadas as metas e desafios da tese. No terceiro capítulo é feito 

uma introdução do trabalho, explicando em que consiste o Contador de Energia Eléctrica 

Inteligente, assim como o seu funcionamento. Neste capítulo está a informação necessária para 

perceber qual é o principal objectivo do trabalho. No quarto capítulo é feita uma abordagem 

teórica da Energia Eléctrica, nomeadamente a Energia activa, reactiva, como são calculadas, a 

interpretação gráfica e o efeito das harmónicas na corrente e tensão. No quinto capítulo são 

explicadas as funcionalidades do microcontrolador PIC24, onde são detalhadas as 

funcionalidades mais importantes deste microcontrolador e as configurações realizadas. O sexto 

capítulo incita a descrição do trabalho realizado, ou seja, é explicado como o hardware é 

construído e a explicação da programação do software. E finalmente no sétimo capítulo estão as 

conclusões do trabalho e o trabalho futuro. 
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Capítulo 4. Energia Eléctrica 
Neste capítulo é feito uma abordagem teórica da energia eléctrica. Energia define-se como a 

capacidade de produzir trabalho. A energia existe na Natureza e não é criada. Como diz  

Antoine-Laurent de Lavoiser, “Na Natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. 

Existem transformações de energia em outras formas de energia como por exemplo a energia 

eléctrica, térmica, química, radiante. 

A energia eléctrica é uma forma de energia baseada na geração de diferenças de potencial 

eléctrico entre dois pontos, que permitem estabelecer uma corrente eléctrica entre ambos. Na 

Figura 8 está um exemplo de uma imagem nocturna onde se pode observar o nível de consumo 

de energia eléctrica entre os vários países [6]. 

 

Figura 8 – Imagem nocturna do consumo de energia eléctrica mundial. 

A representação do consumo de energia na Figura 8 reflecte como hoje em dia a EE já é 

algo que faz parte do nosso dia a dia sendo o seu uso cada vez mais indispensável. A maior 

quantidade de EE é produzida em instalações próprias para o efeito, a que se dá o nome de 

centrais de produção de EE. Uma central eléctrica é uma instalação capaz de converter energia 

mecânica obtida a partir de outras fontes de energia primária em EE. A energia primária pode 

advir da energia armazenada na água (potencial gravítica e cinética), da combustão de carvão, 

gás natural, fuel, resíduos florestais, ou qualquer outro combustível adequado, do vento, do mar, 

do sol, da fissão nuclear. Existem diversos tipos de centrais produtoras de energia eléctrica, 

umas mais convencionais, outras de tecnologia mais recente e que procuram aproveitar novas 

formas de produzir energia de forma mais económica e/ou mais ecológica que a queima de 
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combustíveis fósseis. O aproveitamento de outras formas de energia prende-se também com 

problemas ligados com a diversificação e redução da dependência energética de determinados 

países bem como com o futuro desaparecimento dos combustíveis fósseis. 

Neste capítulo referem-se os motivos pelos quais a EE é produzida, transportada e 

distribuída sob a forma de corrente alternada sinusoidal, obrigando a que os cálculos do 

consumo de energia sejam efectuados com base em correntes e tensões alternadas sinusoidais. 

O perigo associado à presença de alta tensão e a dificuldade de conseguir um isolamento 

adequado obrigam que a energia seja fornecida ao consumidor em baixa tensão, 230 V em 

Portugal. Esta alteração de valor da tensão ao longo da rede de distribuição é realizada por 

transformadores, que normalmente são localizados em subestações ou em postos de 

transformação. O princípio de funcionamento dos transformadores exige a utilização de corrente 

alternada porque os transformadores e muitos outros equipamentos são baseados em 

fenómenos de indução, e estes só se manifestam em campos electromagnéticos variáveis no 

tempo. Este é o principal motivo pelo qual a energia é, na maioria dos casos, produzida, 

transportada e distribuída sob a forma de tensão e corrente alternada (AC). 

4.1. Energia Activa e Reactiva 

O processo de produção, transporte e distribuição da energia eléctrica podem ser 

modelados, em primeira aproximação, pelo circuito eléctrico representado na Figura 9. 

 
Figura 9 – Modelo eléctrico simplificado do processo de produção, transporte e distribuição de energia eléctrica. 

No circuito da Figura 9, G representa toda a energia gerada que é enviada para o consumidor. 

Ou seja o conjunto das centrais de produção de EE com diversos geradores de energia está 

representado aqui como G.  

A rede de transporte de energia está representada pela impedância de transporte Zt. 

Esta impedância representa a resistência de perdas associada a todo o processo de transporte 

da energia. Este processo apresenta perdas de diversas naturezas: por efeito de Joule (calor) 

nos condutores e nos enrolamentos dos equipamentos, perdas devido a histerese dos 
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transformadores e reactores e perdas por corrente de fuga nos isoladores. Neste circuito 

eléctrico todas as perdas estão representadas pela impedância Zt (que é aqui considerada como 

resistiva) e a impedância Zc que representa a energia distribuída para o consumidor. Esta tem 

um valor igual ao paralelo de todas as impedâncias de carga dos equipamentos ligados à rede 

eléctrica. O circuito da Figura 9 é constituído por uma fonte e duas impedâncias, onde a fonte 

tem como objectivo fornecer a tensão às impedâncias. Fazendo uma analogia com a rede 

eléctrica, a fonte de alimentação corresponde à energia fornecida ao consumidor a impedância 

ZC a energia entregue ao consumidor e Zt a energia de perdas ou transporte. No caso ideal, o 

circuito seria constituído apenas por uma fonte e uma impedância, que em termos quantitativos 

seria a impedância de carga. Mas devido às perdas no circuito, existe também a impedância de 

perdas ou transporte [7]. 

Toda a energia consumida corresponde à energia dissipada na impedância de carga de 

cada consumidor, ou seja é a energia transformada, por exemplo em luz, calor, movimento, som, 

etc. Se a impedância de carga, associada ao consumidor for puramente resistiva, toda a energia 

que lhe é fornecida é utilizada no processo de transformação de energia eléctrica em outras 

formas de energia. Contudo, frequentemente a impedância de carga contém uma componente 

reactiva que na maioria dos casos é indutiva embora possa ser capacitiva. Os equipamentos 

domésticos são frequentemente constituídos por motores e/ou transformadores, e estes 

equipamentos têm geralmente associado uma impedância indutiva.  

A existência de uma componente indutiva ou capacitiva na carga Zc provoca o 

desfasamento entre a tensão e a corrente que percorre na carga. Assim, durante um 

determinado intervalo de tempo em cada ciclo o sentido da corrente é contrário à queda de 

tensão aos terminais da carga. Nesse intervalo de tempo a carga devolve energia à rede. As 

componentes reactivas provocam o aparecimento de energia que oscila na rede entre o gerador 

e a carga. 

A energia dissipada na componente resistiva da carga é designada por Energia Activa 

(EA). A energia que oscila entre o gerador e a impedância de carga é chamada de Energia 

Reactiva (ER). A existência de Energia Reactiva provoca situações não desejáveis no processo 

de produção e de transporte da energia eléctrica, nomeadamente a redução de eficiência de 

transferência de energia entre o gerador e o consumidor. Para contornar este problema, torna-se 

necessário aumentar a corrente para compensar o valor da energia reactiva. Esta situação 

implica dois problemas: a existência de perdas mais elevadas de energia dissipadas na 

impedância de transporte Zt da rede, e a necessidade de dispor de equipamento capaz de 

suportar potências superiores, por exemplo transformadores de alta tensão. Resumindo, o custo 

do transporte da energia eléctrica torna-se superior.  

A energia que é necessária produzir e transportar na rede é referida como Energia 

Aparente. Esta relaciona-se com a componente de EA e a componente de ER 
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AP EEE +=            (2) 

O cálculo da EAp é dado pela raiz da soma do quadrado da EA e ER no caso dos sinais 

serem sinusoidais. A EAp seria então a energia cobrada ao consumidor porque é a soma da EA e 

ER. No entanto as empresas de produção e de transporte de energia seguem normalmente a 

política de apenas medir e cobrar a EA consumida pelos pequenos consumidores, que 

constituem a população em geral. Isto porque o consumo de ER é normalmente pouco 

significativo no consumo gerado pelo equipamento doméstico. Ao contrário, os grandes 

consumidores, que são por exemplo as indústrias, os consumos de ER e EA já são medidos e 

cobrados. Isto porque provocam o aparecimento de grandes quantidades de energia reactiva na 

rede, por estarem normalmente equipados com muitos motores eléctricos de elevada potência.  

A medição da ER pode ser feita através de contadores de energia, electromecânicos. 

Este contador tem associados custos elevados, porque implica por parte do produtor, a 

instalação de alternadores de maior potência, instalação de protecções, comando e manobra. 

Este contador só se justifica quando existe uma grande geração de ER, sendo por essa razão 

não cobrada aos consumidores domésticos. 

Do que foi referido, pode concluir-se que as duas grandezas importantes que o Contador 

de Energia Eléctrica Inteligente deve medir são a EA e a ER. Sendo que este contador é usado 

apenas para medição de consumo da rede doméstica, neste capítulo é apenas explicado o 

cálculo da EA.  
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4.1.1. Energia Activa 

Quando é aplicada tensão a uma resistência surge nesta uma corrente eléctrica. Isto 

corresponde ao fornecimento de energia eléctrica que é dissipada sob a forma de calor. Em 

corrente alternada, esta energia eléctrica é designada por energia activa. 

A Energia activa é expressa em kilowatt-hora (kWh) e quando transformada em calor é dada por 

potência activa expressa em (kW). 

Na Figura 10 está ilustrado como é calculada a potência numa carga. Esta é calculada 

com base na tensão da rede eléctrica v(t) aplicada à impedância de carga, Zc e na corrente i(t) 

que percorre essa mesma impedância. A medição da tensão da rede eléctrica v(t) é feita através 

de um divisor resistivo e a medição da corrente i(t) é feito com um transformador de corrente. 

Zc
Divisor de 

tensão

Transformador de 

corrente

v(t)

i(t)
230 V

Figura 10 – Esquema Eléctrico de medição da Rede Eléctrica. 

Com base na informação resultante destas medições (tensão e corrente), são efectuados os 

cálculos matemáticos para determinar o valor da EA para sinais não puramente sinusoidais. 

∫= dt P(t)
T

1
Pact             (3) 

∫ ×= dt i(t)v(t)
T

1
Pact             (4) 

A energia activa Eact pode ser calculada através do integral ao longo do tempo do produto da 

tensão v(t) pela corrente i(t), como se demonstra a seguir. 

dti(t)v(t)E

t

0

act ∫ ×=             (5) 

A equação acima pode ser reescrita como na seguinte. 
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∑
=

××=
t

0'i siiact TIVE            (6) 

Onde Vi e Ii são a tensão e corrente instantânea e Ts o período de amostragem. Neste trabalho o 

cálculo da Eact é feito instantaneamente através do produto da tensão com a corrente e do 

período de amostragem que será melhor explicado nas próximas secções. 

 

4.1.2. Efeito das harmónicas na corrente e tensão 

Teoricamente a tensão e a corrente eléctrica são sinais sinusoidais com frequência e 

amplitude constantes. Mas devido ao efeito de carga que pode ser capacitiva ou indutiva que 

induzem o aparecimento de diversas harmónicas, especialmente no sinal de corrente tornando 

não sinusoidal e com frequência e amplitude não constante. Na rede eléctrica, ao contrário do 

que se tem vindo a admitir, tanto a corrente como a tensão não são sinais sinusoidais de 

frequência e de amplitude constantes. Os sinais de tensão v(t) e corrente i(t) são compostos por 

diversas harmónicas, em que uma das representações do seu produto poderá corresponder à 

forma de onda representada na Figura 11. 

 

 

Figura 11 – Harmónicas no sinal de Tensão e Corrente contêm várias harmónicas. 

Os harmónicos de corrente surgem devido à presença de cargas não lineares na rede de 

distribuição. Essas cargas não possuem uma relação linear entre tensão e a corrente como 

cargas resistivas, capacitivas e indutivas. Estas podem ser geradas por equipamentos eléctricos 

que possuem componentes não lineares que absorvem uma corrente diferente da forma de onda 

da tensão que alimenta, gerando uma perturbação na corrente. 
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4.1.3. Cálculo Digital da Energia Eléctrica 

O Contador Digital de Energia Inteligente faz o cálculo do consumo de energia através 

de microcontrolador PIC24. Nesta secção é explicado como é calculada matematicamente a 

energia eléctrica consumida. 

Para o cálculo digital do consumo de energia é necessário discretizar a informação 

relativa à corrente e à tensão presente na impedância de carga Zc. É feita a amostragem destes 

sinais a uma frequência de amostragem Fs sendo que o período de amostragem é Ts=1/Fs.  

Inicialmente os valores das amostras de tensão e corrente são digitalizados ao longo do tempo: 

v(kTs) e i(kTs), onde k é uma constante inteira positiva. Sendo que a tensão e a corrente 

amostrada não correspondem aos valores fornecidos pela rede eléctrica devido ao uso de 

transformadores na rede, o resultado obtido tem de ser também multiplicado por duas constantes 

de proporcionalidade, da tensão Kv e da corrente Ki. Esta constante de proporcionalidade 

corresponde ao valor quando multiplicado pela amostra, resulta no valor da tensão ou corrente 

fornecido pela rede eléctrica. 

∑
=

×≅
n

0k
i(kTs)v(kTs)AE  para TS > 0            (7) 

A energia eléctrica é calculada pelo somatório do produto das amostras de tensão e corrente 

para cada instante de tempo kTs e por sua vez com o produto das constantes de 

proporcionalidade da tensão e corrente. As constantes de proporcionalidades Kv e Ki são valores 

proporcionais à tensão e corrente da rede eléctrica em que os valores serão explicados no 

Capítulo seguinte. 
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Capítulo 5. Microcontrolador 
Microprocessador ou processador é um circuito integrado que realiza as funções de cálculo e 

tomada de decisão geralmente dada através de um computador ou também dispositivos 

electrónicos. Todos estes equipamentos electrónicos usam microprocessadores para executar 

funções. No entanto, um microprocessador está longe de ser um computador completo porque 

este para interagir com o utilizador precisa de pelo menos memória, dispositivos de entrada e 

saída, controladores, conversores de sinal. É possível criar um computador com a ajuda de um 

microprocessador, mas não é possível criar um microprocessador que substitua em completo o 

computador. 

Existem vários tipos de microprocessadores: microcontroladores3, processadores digitais de 

sinal4, microcontroladores5 e unidade de processamento gráfico6. Para o processamento de 

dados nesta Dissertação, foi escolhido um microcontrolador da família da Microchip Technology, 

o PIC24FJ128GA010. É um microcontrolador porque para além de ser de dimensão pequena e 

rápido tem também integrado várias funcionalidades como conversor A/D, protocolos de 

comunicação específicos, oscilador. Na Figura 12 está apresentado uma figura do PIC24 usado 

para este trabalho. 

 
Figura 12 – PIC24FJGA010 da Microchip Technology. 

                                                 

3  Microprocessadores são geralmente usados nos computadores pessoais, chamado Unidade Central de 

Processamento CPU que podem ser programados para executar as mais variadas tarefas. 
4  Processadores Digitais de Sinal são microcontroladores especializados em processamento digital de sinal. 

Geralmente este tipo de microcontroladores realiza sempre uma mesma tarefa simples. 
5  Microcontroladores são processadores relativamente flexíveis e de baixo custo. Podem trazer conversores A/D 

internos ou também um conjunto de instruções próprias para comunicação digital através de um ou mais 

protocolos específicos. 
6  Unidade de Processamento Gráfico é um microcontrolador especializado para processar gráficos. São 

geralmente usadas em placas de vídeo para realizar computação gráfica. 
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O contador de energia eléctrica inteligente é constituído por um circuito eléctrico que faz a 

aquisição da Energia Eléctrica e um microcontrolador para o processamento da Energia eléctrica 

consumida. A visualização do consumo é feita através de um LCD de 16 bit. O PIC24 adquire 

amostras de tensão e corrente da rede eléctrica através dos terminais de entrada, e através da 

Unidade Aritmética e Lógica (ALU) interna do PIC24 faz o cálculo da energia eléctrica 

consumida. O resultado apresentado num LCD. O circuito eléctrico é constituído também por 

uma porta série, que em comunicação com o PIC24, envia o sinal da rede eléctrica, em digital 

(através de um conversor A/D interno do PIC24). O circuito pode também ser ligado ao software 

LabVIEW através da porta série.  

O PIC24 pertencente à classe dos microcontroladores programáveis de arquitectura 

Harvard e conjunto reduzido de instruções. É constituído por uma memória RAM, memória    

não-volátil EEPROM, memória de programa, terminais de entrada e saída digital e analógica em 

torno de uma CPU com um conjunto reduzido de instruções, dentro de um único chip. A 

programação do PIC24 pode ser feita num computador na liguagem de programação Assembler 

ou C. Para a programação do PIC é necessário um dispositivo programador para transferir o 

código do programa para dentro do PIC.  

O PIC24, como já foi indicado, pertence à família da Microchip Technology que processa 

dados de 16 bit e contém uma extensa variedade de modelos e periféricos internos. Hoje em dia, 

os microcontroladores desta família já conseguem processar dados até 32 bit [8]. A arquitectura 

incorporada possui um conjunto de instruções RISC7. Os recursos de programação são feitos 

através de Memória Flash8, EEROM9 e OTP10. Na linguagem em alto nível é gerado um código 

em formato hexadecimal (formato em linguagem máquina) que depois é gravado em memória de 

programa. Para tal, estes microcontroladores são geralmente constituídos com uma memória 

flash de forma a ser altamente flexível para uma rápida alteração do código máquina, para o 

código programa [9].  

 

                                                 
7  Reduced Instruction Set Computer (RISC), conhecido por Computador com um Conjunto Reduzido de 

Instruções é uma linha de arquitectura de computadores que é baseada na computação de conjunto de 

instruções reduzido, as instruções são executadas directamente pelo HW. 
8  Memória Flash é do tipo de memória não volátil, ou seja, preserva o conteúdo sem a necessidade de uma fonte 

de alimentação. 
9  Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM) pode ser programada e apagada várias 

vezes, electricamente. Pode ser lida um número ilimitado de vezes, mas só pode ser apagada e programada um 

número limitado de vezes, que variam entre as 100000 e 1 milhão. Esse limite é causado pela contínua 

deterioração interna do chip durante o processo em que esta é apagada, que requer uma tensão eléctrica mais 

elevada. 
10  One Time Programmable (OTP) caracteriza os dispositivos com memória do tipo PROM capazes de serem 

programados apenas uma vez. 
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5.1. Características gerais 
Nesta secção serão apresentadas as características do Microcontrolador escolhido, o 

PIC24 dando maior ênfase às características consideradas mais importantes para a 

concretização desta Dissertação. Começando pela nomenclatura associada ao 

Microcontrolador, este possui um nome que está associada às suas características. Na  

Figura 13 está a explicação da nomenclatura. 

 

Marca Microchip 

Arquitectura 

Família da memória flash 

PIC 24 FJ 128 GA0 10 

   Tamanho da memória de programa (KB) 

   Grupo do produto 

   Quantidade de terminais 

 

Figura 13 - Sistema de identificação do Produto PIC24FJ128GA010 (adaptado), página 239 [10]. 

Pela Figura 13 verifica-se que o nome do Microcontrolador é composto pelo nome dado pela 

Microchip ao Programmable Interface Controller’s (PIC), pelo número de bit de endereçamento 

(24 bit), pelo tipo de memória (Memória Flash), pelo tamanho de memória de programa (128 KB), 

pelo Grupo do Produto (GA0 que corresponde ao grupo geral de Microcontroladores) e pela 

quantidade de terminais (em que 10 corresponde a 100 terminais). 

A arquitectura do PIC24 é de 16 bit, que foi a arquitectura introduzida inicialmente no controlo 

digital de sinais (dsPIC11) da Microchip. O PIC24 usa a Arquitectura de Harvard, de 16 bit 

modificada, e é modificada porque é sem dsPIC. A arquitectura de Harvard é uma arquitectura 

de computador que se distingue de outras arquitecturas por possuir duas memórias diferentes e 

independentes em termos de barramento e ligação ao processador [11]. Esta arquitectura 

baseia-se na separação de barramentos de dados de memória (é onde estão as instruções de 

programa) e da memória de dados. Assim, permite que o processador possa aceder as duas 

memórias simultaneamente, obtendo assim um melhor desempenho.  

O microcontrolador PIC24 é constituído por 16 bit de dados e 24 bits de endereçamento, com 

a capacidade de mover informação entre dados e espaço de memória. Contém também uma 

memória flash com uma memória de programa de 128 KB. O PIC24 tem incorporada uma 

tecnologia de poupança de energia que consiste na redução de consumo de energia durante o 

seu funcionamento. Para tal, existem três modos de funcionamento: On-the-Fly Clock Switching, 
                                                 
11  dsPIC é a junção de um DSP (que é especializado para trabalhar em sinais digitais) com um PIC. 



22 
 

Doze Mode Operation e Instruction-Based Power-Saving Modes. O método On-the-Fly Clock 

Switching consiste na alteração do relógio durante a execução, dando assim a possibilidade de 

incorporar a poupança de energia no próprio software. Isso significa que quando o PIC24 está 

neste modo, e não estiver a executar qualquer tarefa, a frequência de funcionamento pode ser 

diminuída poupando assim, energia. O modo Doze Mode Operation destina-se a aplicações 

onde o tempo é importante, nomeadamente em comunicações série que requerem operações 

que não podem ser interrompidas. Neste caso a poupança de energia é feita reduzindo de forma 

selectiva o relógio da Unidade Central de Processamento, levando assim a um incremento na 

poupança de energia. O modo Instruction-Based Power-Saving Modes consiste na possibilidade 

de suspensão de todas as operações do Microcontrolador, ou de forma selectiva desligar 

periféricos, deixando apenas alguns activos, com apenas uma única instrução no software. O 

método escolhido para usar nesta dissertação para a poupança de energia foi o Doze Mode 

Operation pela razão de usar operações que não possam ser interrompidas, como por exemplo a 

constante aquisição de dados. No caso de uma falha a nível de timing, o sinal obtido em tempo 

real não será preciso (o número de amostras será menor).  

O Microcontrolador PIC24 tem a possibilidade de escolha de várias opções diferentes de 

osciladores quer internos e externos, dando a possibilidade ao utilizador de escolher o que 

melhor se adapta para a aplicação pretendida. Os osciladores são:  

• dois cristais (um ressonador cerâmico e um cristal); 

• dois clocks externos (tendo a opção de dividir por dois o relógio à saída); 

• um clock interno rápido (FRC) com uma frequência nominal à saída de 8 MHz, que 

pode ser dividido via software até 31 kHz; 

• uma malha de fase síncrona (PLL12) disponível para o oscilador externo e para o 

oscilador FRC, levando a atingir frequências até 32 MHz; 

• um oscilador interno com uma frequência à saída fixa de 31 kHz. 

Sendo que a rede eléctrica enviada para os consumidores é de 50 Hz, o oscilador escolhido foi o 

FRC com uma frequência de oscilação de 8 MHz. A frequência de amostragem escolhida foi de 

8,33 kHz. Para esta frequência de amostragem não é nem muito elevada (resultaria em muitas 

amostras por período), nem muito baixa (resultaria em poucas amostras por período). 

O PIC24 tem incorporado periférico de comunicação série com dois UARTs13 

independentes, dois módulos SPI14 e dois módulos I2C15 independentes. O periférico série usado 

foi o RS232 para comunicar com o software LabVIEW. 

                                                 
12  Phase-Locked Loop (PLL), a Malha de Captura de Fase é um sistema de realimentação em que o sinal de 

realimentação é usado para sincronizar a frequência instantânea do sinal de saída com a frequência instantânea 

do sinal de entrada. 
13  O Universal Asynchronous receiver/transmitter, geralmente é um tipo de receptor/transmissor assíncrono, ou 

uma parte do HW do computador que faz a transformação dos dados paralelos, em série [14]. 
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 O microcontrolador é constituído por um conversor A/D de 10 bits em que o número de 

bits define a precisão da amostra recolhida. Com um conversor de 10 bit o resultado da amostra 

pode variar entre 0 a 1023, ou seja, pode converter até 1024 valores diferentes. Um conversor 

de 12 bit pode variar entre 0 a 4096, ou seja pode converter até 4096 valores diferentes. Ou seja, 

quanto maior o número de pontos, maior é a sua resolução. Neste caso o conversor A/D 

incorporado no PIC24 é de 10 bit. 

 

5.2. Características específicas 
Para a medição do consumo da rede eléctrica são usados um conjunto de funcionalidades. 

• Oscilador, para gerar uma frequência sem necessidade de aplicar um sinal externo; 

• Terminais de entrada e saída, onde são ligados os terminais para a medição da EE; 

• UART, para comunicação série via RS232, útil para o envio de dados para LabVIEW; 

• Conversor Analógico/Digital de 10 bit, para conversão das amostras recolhidas (tensão e 

corrente da rede eléctrica); 

• Timer para gerar um tempo de espera definido, neste caso para gerar um intervalo de 

tempo fixo, para a contabilização da energia eléctrica. 

Os periféricos acima escolhidos são suficientes para a contabilização da energia eléctrica 

consumida. Para a medição da EE são necessários terminais de entrada para receberem o sinal 

da rede eléctrica, assim como terminais de saída para enviarem as amostras do sinal da tensão 

e corrente para o PIC24 e LabVIEW. Para converter o sinal da rede eléctrica, que é analógico, 

para digital, é necessário um conversor A/D. Para enviar as amostras (por exemplo, um 

computador), é necessário ter-se um receptor/transmissor para enviar e receber dados (UART). 

Finalmente, para que a contabilização da energia eléctrica seja feita em intervalos de tempo 

constantes (para que a contabilização da energia eléctrica não seja contínua, de forma a 

sobrecarregar o microprocessador), é necessário um timer para que o tempo de medição seja 

controlado. E para tal, é necessário um oscilador para gerar o sinal. 

                                                                                                                                 
14  SPI é um protocolo que permite a comunicação do microcontrolador com diversos outros componentes, 

formando uma rede. 
15  I2C é um barramento série que é usado para ligar periféricos de baixa velocidade a uma placa mãe. 
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5.2.1. Oscilador 

Um oscilador electrónico é um circuito que produz um sinal electrónico repetitivo, que 

geralmente é um sinal sinusoidal ou um sinal quadrado, sem a necessidade de aplicar um sinal 

externo [12]. Num sistema eléctrico, de um modo geral, é necessário dispor sempre de um 

oscilador ou um gerador de sinal. A existência de uma fonte regular de oscilações é essencial 

em qualquer instrumento que envolva fenómenos periódicos. Todos os circuitos digitais 

dependem de uma base de tempo para poderem funcionar. Por exemplo, um relógio digital 

precisa de um circuito capaz de gerar pulsos digitais a cada centésimo de segundo. Nesse caso, 

100 desses pulsos correspondem a 1 segundo, e a partir daí são feitas contagens de minutos 

horas.  

Outros circuitos digitais também necessitam de geradores de base de tempo similares. O 

cristal é o componente responsável pela geração da base de tempo. Os cristais são produzidos 

para entrar em ressonância a uma determinada frequência e são muito precisos nesta tarefa. 

São capazes de gerar frequências fixas, com precisão da ordem de 0,001%. Os cristais são 

muito sensíveis, por isso são protegidos por um encapsulamento metálico. Um cristal não 

consegue, por si só gerar frequências que mantém a cadência de funcionamento dos circuitos 

digitais. Para tal são usados os osciladores, sendo que o cristal serve apenas a referência.  

Existem circuitos integrados que são capazes de gerar diversos valores de frequência, a partir de 

um cristal de referência. Um circuito oscilador gera uma única frequência. Já um circuito gerador 

de impulsos é capaz de gerar vários valores de frequências, e cada uma delas pode ser 

programada, ou seja, o seu valor pode ser escolhido entre várias opções.  

O PIC24 tem no total quatro osciladores internos e externos. Estes osciladores têm 

vários modos de funcionamento: PLL e osciladores com diferentes tipos de frequência de 

oscilação. Foi feito um estudo das características do oscilador do PIC24 para uma melhor 

escolha da frequência de operação a ser usada para esta Dissertação. Para tal foi analisado o 

esquema eléctrico do oscilador do PIC24, representado na Figura 14. 
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Figura 14 – Diagrama da família do oscilador do PIC24FJ128GA010, página 93 [10].  

Na Figura 14 estão apresentadas as várias formas de obter a frequência de oscilação: 

• Pelo oscilador primário (POSC) através dos terminais de OSC1 e/ou OSC2; 

• Pelo oscilador secundário (SOSC) através dos terminais SOSC1 e/ou SOSC2; 

• Por oscilador interno rápido FRC, com uma frequência nominal de 8 MHz; 

• Pelo oscilador interno de baixa frequência LPRC de 32 MHz. 

À parte dos outros osciladores, o oscilador primário (POSC) e o FRC têm opção variar a 

frequência de oscilação. O POSC pode fazer essa variação com a ajuda de um PLL (com um 

factor multiplicativo até 4) e o FRC que pode reduzir a frequência de oscilação através de um 

divisor de frequências, CLKDIV.  

A nível das características do oscilador primário (POSC), este pode ser configurado através de 

um relógio externo ou um cristal externo e só se encontra disponível nos terminais de OSC1 e 

OSC2.  
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Modo do 

oscilador 
Descrição 

 

EC 
Clock externo (0 – 32 MHz) 

 

ECPLL 
Clock externo (4 – 8 MHz) com PLL 

 

HS 
Cristal de 10 MHz – 32 MHz 

 

HSPLL 
Cristal (4 – 8 MHz) com PLL 

 

XT 
Cristal 3,5 MHz – 10 MHz 

 

XTPLL 
Cristal (3,5 MHz – 8 MHz) com PLL 

Tabela 1 - Modos de operação do oscilador primário, página 10 [13]. 

Pela Tabela 1 verifica-se que existem no total dois modos com clock externo e quatro que 

trabalham com os cristais. A gama de frequências é maior no modo em que é usado o clock 

externo comparado com o modo com os cristais. 

O modo EC e HS em conjunto com o circuito com PLL produzem a máxima frequência de 

operação, 32 MHz. O uso da PLL implica um maior consumo de corrente. Quanto maior a 

frequência de operação, maior é a corrente que este consome. O modo XT trabalha a uma gama 

média de frequência, ou seja, é de médio consumo. Pode atingir frequências de oscilação de   

3,5 MHz a 8 MHz. E o modo HS (a sigla provém de High Speed) trabalha à máxima frequência 

do cristal, 10 MHz a 32 MHz. A nível de circuito eléctrico, a diferença entre estes dois modos é 

no ganho do inversor interno do circuito oscilador que faz variar a gama de frequência. 

As características do oscilador secundário (SOSC) são: baixo consumo e é especificado 

para aplicações que operem a baixa frequências, mais precisamente, 32,768 kHz. Existe 

também o oscilador rápido, FRC que é usado para aplicações que operem a alta-frequência sem 

necessidade do uso de um cristal externo. Este oscilador trabalha a uma frequência nominal de  

8 MHz. Existe um modo adicional a este oscilador rápido, que é o FRCDIV, que é um divisor de 

frequência. Este modo permite dividir a frequência até sete vezes. O oscilador FRC pode ser 

ainda mais rápido quando associado a este o modo PLL, resultando em FRCPLL, com um factor 

multiplicativo quatro, podendo atingir frequências até 32 MHz. Finalmente, o PIC24 tem também 

integrado o oscilador interno LPRC que trabalha a baixas frequências, mais precisamente,        



27 
 

31 kHz. Este oscilador por ser de baixa frequência, é também de baixo consumo, sendo usado 

em casos onde a precisão do timing é importante, e também quando o consumo é crítico. 

 Para a configuração dos osciladores, são usados registos de configuração com um 

modo de operação, localizados na memória de programa.  

O modo operação do oscilador é controlado por três registos: OSCCON, CLKDIV e OSCTUN. O 

registo OSCCON é que tem o principal controlo do oscilador, porque é onde é controlada a 

mudança da frequência de oscilação. O registo CLKDIV controla a selecção de diferentes 

frequências do oscilador FRC através de um divisor de frequências. E finalmente o registo 

OSCTUN tem como finalidade afinar o oscilador FRC numa gama de ±12%. 

O registo OSCCON, como já foi indicado, é o que controla as principais características 

do oscilador. Este registo controla a frequência de oscilação e monitoriza as várias fontes de 

frequência de oscilação. A configuração do OSCCON depende dos registos NOSC e SOSCEN. 

Os bits COSC e NOSC estão ambos relacionados na definição da frequência de oscilação em 

que o COSC é a configuração por definição do oscilador (registo só de leitura), e o NOSC é a 

nova configuração do oscilador. Quando se pretende configurar a frequência de operação do 

oscilador, esta é feita configurando os bits NOSC. No caso de não ser seleccionado qualquer 

configuração para o NOSC, a frequência do oscilador fica com o valor da frequência definida por 

omissão no COSC. 

Sendo que nesta Dissertação o objectivo é a medição da energia eléctrica consumida, a 

frequência de oscilação convém ter um valor suficiente para a amostragem do sinal de tensão e 

corrente da rede eléctrica. Para tal foi escolhido o oscilador rápido com divisão de frequência, 

FRC, com uma frequência nominal de 8 MHz, com opção de regular a frequência de operação 

através do divisor de frequências. Sendo assim, a configuração feita para o registo OSCCON foi 

OSCON = 0x0801H.  

O outro registo importante para a configuração do oscilador é o CLKDIV. Este registo é 

responsável pela configuração da divisão da frequência de oscilação. Os bits configuráveis são 

apenas os de escrita, ou seja, os bits ROI, DOZE, DOZEN e RCDIV. O bit DOZE é o responsável 

na divisão da frequência, o bit ROI controla a relação escolhida nos bits DOZE quando ocorre 

alguma interrupção, o bit DOZEN controla se os bits configurados em DOZE estão activos (bit a 

um) ou não (bit a zero), finalmente s bit RCDIV controla a relação da frequência nominal. Assim 

sendo, a configuração feita para o registo CLKDIV é CLKDIV = 8800H. 

Finalmente, o registo OSCTUN é o registo responsável pelo ajuste da frequência de 

operação e é constituído pelos bits TUN e OSCTUN. Este registo controla o desvio da frequência 

de operação podendo ser configurado com um desvio máximo ou mínimo. A configuração do 

registo OSCTUN é feita com os bits todos a zero, OSCTUN = 0x0000H. 
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Neste capítulo foram apresentadas as configurações do oscilador do PIC24. O oscilador 

escolhido foi o FRC com divisão de frequência e com uma frequência de operação de 8 MHz e 

frequência de amostragem de 8,33 kHz. 

5.2.2. Terminais de entrada e saída 

Nesta secção é descrito o funcionamento e a configuração dos terminais de entrada e 

saída. É importante a explicação da configuração, de forma a configurar quando um terminal é 

para ser usado como entrada ou saída. No modo geral, os terminais de entrada/saída podem ser 

considerados como periféricos e estes têm como possibilidade controlar outros dispositivos.  

Todos os terminais de entrada/saída têm quatro registos que estão directamente 

associados com o modo de operação. Os modos de operação existentes são o TRIS, PORT e 

LAT. Na Figura 15 está representado o diagrama de ligações dos terminais. 

 

Figura 15 – Diagrama dos terminais de entrada/saída do PIC24, página 103 [10]. 

Pela Figura 15 pode-se verificar que os terminais têm associado um trinco (latch) quando é 

feita alguma configuração dos registos TRIS, PORT e LAT. Este trinco tem como funcionalidade 

guardar o valor configurado. O registo TRIS determina se um dado terminal é uma entrada ou 

saída. Quando é feita uma leitura ou escrita do registo e o valor lógico do bit estar a um, significa 

que este terminal é configurado como entrada, caso contrário, é configurado como saída. Por 

exemplo, para configurar os terminais RB3, RB8, RB10 e RB15 como entrada (bit a zero) e o 

resto como saída (bit a um), a configuração é efectuada com TRISB = 8508 H. 
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A configuração de um porto ser definido como entrada ou saída é feita através do registo 

TRIS. Mas para aceder ou determinar o valor que é enviado ou é recebido no mesmo terminal é 

feito através dos registos PORT e LAT. Ambos os registos têm algumas funcionalidades em 

comum. O registo LAT quando faz alguma leitura ou escrita de dados, esta é feito no Data Latch. 

No caso do registo PORT, a escrita é feita também no Data Latch, mas a leitura feita é do valor 

que está guardado no terminal de entrada/saída. Sendo que quando é feita alguma leitura, o que 

interessa é o valor que está no terminal, nesta Dissertação a leitura dos terminais é sempre feita 

através do registo PORT e os terminais usados estão apresentados na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 – Terminais usados no Contador de Energia Eléctrica Inteligente. 

A configuração dos terminais foi feita da seguinte forma: 

� Configuração do terminal da tensão e corrente como analógico: 

o AD1PCFbits.PCFG0 = 1; 

o AD1PCFbits.PCFG2 = 1; 

• Configuração do terminal ligado ao LED como entrada: 

o TRISGbits.TRISG9 = 0; 

� Para apagar LED: 

• PORTGbits.RG9=0; 

� Para acender LED: 

• PORTGbits.RG9=1; 

 

5.2.3. UART 

A Universal Asynchoronous receiver/transmitter (UART) é um receptor/transmissor 

assíncrono. Sendo UART assíncrono, significa que não existe sinal de relógio, mas a 

estrutura dos dados transmitidos promovem um início e final da mensagem. É importante que 

os dois pontos de comunicação decidam comunicar com a mesma frequência, ou baud rate. 

O UART é usado com inúmeras funções, como timing, verificação de paridade (necessária 

para a comunicação), etc. Das funcionalidades do UART, as mais destacadas são: 

 

Teminal 
 

Descrição 

 

AN0 
Aquisição da tensão eléctrica  

 

AN2 
Aquisição da corrente eléctrica 

 

RG9 
 

LED 
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• Converte os bytes recebidos de um computador, assim como circuitos paralelos, num 

conjunto série de bit para transmissão; 

• A informação que é recebida no transmissor converte um conjunto série de bit, num 

conjunto de byte para o computador;  

• Adiciona um bit de paridade na saída do transmissor e verifica a paridade dos bytes 

recebidos. A paridade do bit é apenas verificada se for seleccionada a opção para a sua 

verificação. 

Resumindo, o UART é um circuito electrónico que faz a comunicação assíncrona full-duplex
16 

com os periféricos e computadores usando protocolos de comunicação série. Para este trabalho, 

a comunicação série assíncrona usada é o RS232. RS232 é uma especificação de uma 

comunicação série entre o DCE17 e o DTE18 (por exemplo entre um computador e um modem). 

Os registos principais para a configuração do UART são: UxRXREG, UxTXREG e 

UxBRG. Em que o registo UxRXREG é responsável pela recepção dos dados transmitidos, o 

registo UxTXREG é responsável pela transmissão dos dados e o registo UxBRG é responsável 

pela velocidade de transmissão e recepção dos dados. 

Na Figura 16 estão representados os bits de configuração do registo UxRXREG. Pode    

verificar-se que todos os bits deste registo são apenas de leitura. O bit URX contém a 

informação a ser recebida, ou seja, este registo é o registo de recepção. Quando é recebido um 

novo conjunto de bytes na linha de recepção, é sempre gerado uma interrupção a indicar que 

existe nova informação a ler. A informação lida deste bit corresponde à informação transmitida 

na linha de transmissão. 

 

Figura 16 – Registo de recepção UxRXREG, página 7 [14]. 

                                                 
16

 Full Duplex é a comunicação que flui para ambas direcções conectadas entre si. 
17

 Data terminal equipment (DTE): computadores e terminais que emitem e recebem informação. 
18  Data Communication Equipment (DCE): equipamentos de transmissão de informação. 
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Na Figura 17 estão representados os bits de configuração do registo UxTXREG. Pode     

verificar-se que os bits deste registo são apenas de escrita. Os dados a serem enviados são 

escritos no bit UTX, ou seja, este registo é o registo de transmissão. Quando os bytes são 

transmitidos, é gerado uma interrupção a indicar que a informação já foi transmitida. A 

informação escrita neste bit corresponde à informação recebida na linha recepção. 

 

Figura 17 – Registo de configuração UxTXREG, página 7 [14]. 

O registo UxBRG é responsável pela velocidade de transmissão e recepção na linha de 

transmissão. Na Figura 18 estão representados os bits de configuração do registo UxBRG. 

 

Figura 18 – Registo de configuração U2BRG, página 7 [14]. 

O bit BRG define o baud rate, ou seja, define a velocidade de transmissão. Existem dois 

modos de velocidade de transmissão, a transmissão a alta velocidade (quando o bit é 

configurado a um) e a de baixa velocidade (quando o bit é configurado a zero). 

1
Rate Baud4

F
UxBRG CY

−

×

=           (8) 
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1
Rate Baud16

F
UxBRG CY

−

×

=          (9) 

O registo UxBRG controla o período do timer de 16 bit. O baud rate é escolhido de acordo com a 

velocidade de transmissão pretendida, e o FCY é igual à metade da frequência do oscilador.  

Sendo que o objectivo principal nesta dissertação é a medição da energia eléctrica a 

tempo-real, o tempo de transmissão dos dados usado é alta velocidade de transmissão. Na 

Figura 19 estão apresentados os vários valores possíveis de velocidade de transmissão e o 

correspondente valor em decimal do bit BRG.  

 

Figura 19 – Baud Rate possíveis para velocidade de transmissão baixa, Página 11 [14].  

Na Figura 19 está apresentado uma tabela com o baud rate associados a cada velocidade de 

transmissão. Foi escolhido o baud rate de 19200, para velocidade de transmissões superiores a 

este valor os valores não eram transmitidos e recebidos com sucesso. Acima de 19200 os dados 

não eram recebidos correctamente, só abaixo deste valor. Assim sendo o registo BRG foi 

configurado para BRG = 0x19 H = 25. 

5.2.4. Conversor Analógico – Digital 

Os sinais na vida real são todos analógicos, como a luz, o som. Para que os sinais 

sejam processados num equipamento digital, é necessário converter estes sinais para digital 

usando um conversor A/D. Um exemplo de um sinal analógico para digital é um scanner, que 

digitaliza uma imagem, é quando converte a informação analógica proveniente da figura (através 

da luz) em digital. Os sinais analógicos podem assumir qualquer valor, o ruído é também 
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interpretado como parte do sinal original. Em contrapartida, os sinais digitais assumem apenas 

dois números, zero e um.  

Um conversor Analógico para Digital (A/D), é um dispositivo que converte um sinal de 

amplitude contínua e tempo contínuo ou discreto x(t) num número limitado de códigos digitais na 

saída. O sinal tem que estar compreendido numa gama especificada VFS, com uma amplitude e 

tempo discreto, de acordo com uma dada lei de quantificação e que represente todos os valores 

analógicos de entrada. 

Na Figura 20 está representado o diagrama de blocos de um conversor A/D. 

 

Figura 20 – Esquema de um conversor Analógico para Digital. 

O esquema da Figura 20 é constituído por um bloco que faz a amostragem do sinal analógico 

x(t) em tempo discreto x(n), em que “n” é o numero de amostras. O sinal discreto é quantificado, 

para fazer uma aproximação do valor de tensão amostrado a um dos 2n níveis possíveis. 

Finalmente é feita a codificação do mesmo, convertendo o valor amostrado num código 

específico. 

O conversor A/D do PIC24 é de 10 bits tendo como principais características: conversor 

com aproximações sucessivas (SAR), velocidade de conversão até 500 ksps19, 16 terminais com 

entradas analógicas, tensões de referência dos terminais de entrada e um buffer
20 de 16 

palavras que contém o resultado de conversão [15]. 

A velocidade com que as amostras são recolhidas é a frequência de amostragem. Existe um 

tempo mínimo de amostragem de forma a garantir uma maior precisão do circuito S/H. O tempo 

de conversão é o tempo necessário para que o A/D converta a tensão guardada no circuito S/H. 

No PIC24, o cálculo do tempo de conversão é feito esperando um ciclo de relógio (TAD) por cada 

bit (o que corresponde a 10 TAD porque o conversor é de 10 bit), adicionado mais dois ciclos de 

relógio. Resulta assim no total 12 TAD, ou seja, 12 ciclos de relógios para converter uma amostra.  
                                                 
19  kilo samples per second (ksps) é o número de amostras por segundo. 
20  Buffer é uma região de memória temporária utilizada para escrita e leitura de dados. 
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Quando o tempo de conversão é completo, o resultado é guardado directamente num buffer de 

16 bit. Assim sendo, soma do tempo de amostragem e o tempo de conversão resultam no tempo 

total de conversão do A/D. 

conversãoamostragemconversão de total TTT +=          (10) 

O conversor do PIC é de 10 bits, e pode converter até 16 amostras através dos canais 

numerados de AN0 a AN15. As entradas analógicas do A/D estão ligadas a dois multiplexers 

independente (MUX A e MUX B) ligados a um circuito S/H. Esta característica faz com que exista 

a possibilidade de converter amostras de múltiplos canais comutando entre eles. Na Figura 21 

está representado o diagrama de blocos do conversor AD de 10 bit. 

 

 Figura 21 – Diagrama de blocos do conversor Analógico Digital do PIC24FJ128GA010, página 174 [10].  

O conversor tem 16 canais de entradas analógicas numeradas de AN0 a AN15. Existem ainda 

duas entradas analógicas VREF+ e VREF- para servir como uma referência externa e podem ser 

partilhadas com outros terminais de entrada analógica. As tensões de referência do A/D devem 

ser controladas via SW, ou através do AVDD e AVSS.  

O conversor A/D tem um tempo máximo para a amostra ser convertida. O TAD controla o 

tempo de conversão da amostra e depende de uma constante ADCS. O ADCS é uma constante 
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para regular a frequência de conversão da amostra. Como já foi explicado anteriormente, o A/D 

requere no mínimo 12 períodos de relógio para converter uma amostra.  

1)(ADCSTT CYAD +=           (11) 

Assim, a frequência de amostragem depende de TAD, que por sua vez depende da constante 

ADCS e TCY. Para tal foram feitos testes com valores diferentes de ADCS de forma a adquirir 

pelo menos dois períodos de forma a ter uma melhor percepção do sinal a ser amostrado.  

µs10)139(

2
108

1
T

6AD =+

×

=           (12) 

Sendo assim, o cálculo da frequência de amostragem é o inverso do período de amostragem. 

kHz 33,8
TAD12

1
Famostragem =

×

=          (13) 

Existem 64 configurações possíveis para o TAD, que podem ser configuradas através do registo 

ADCS. O TCY é a frequência de instrução do conversor, que no PIC24 equivale ao dobro do 

período do oscilador. Assim sendo a FCY é igual a 4 MHz e o período mínimo de conversão são 

75 ns, especificados pelo PIC24. 

Feita uma introdução e explicação da frequência de amostragem escolhida, é agora 

explicado como o conversor A/D é configurado. O conversor A/D tem seis registos de 

configuração possíveis: AD1CON1, AD1CON2, AD1CON3, AD1CHS e AD1PCFG. 

O registo AD1CON controla toda a operação do módulo do conversor A/D, como a configuração 

do relógio, tensões de referência, selecção e configuração do modo de operação e o controlo da 

sequência da amostragem e conversão. O registo AD1CHS selecciona os terminais de entrada a 

serem ligados no circuito S/H assim como a selecção das entradas no multiplexers. O registo 

AD1PCFG configura os terminais de entrada e saída como digitais ou analógicos. 

O registo AD1CON1 é um registo de controlo do conversor e é constituído pelos bits 

ADON, ADSIDL, FORM, ASAM, SAMP e DONE. O bit ADON controla se o módulo de conversão 

está ligado (bit a um) ou desligado (bit a zero). O bit ADSIDL controla se o módulo continua em 

funcionamento quando entra no modo poupança de energia (bit a zero) ou se desliga (bit a um). 

O bit FORM indica o formato dos bits à saída, decimal ou inteiro com ou sem sinal. Embora o 

sinal da rede eléctrica tenha a componente negativa, é feito um circuito digital com uma 

montagem diferença de um ampop de maneira a que os sinais à entrada sejam sempre 

positivos. Sendo assim neste trabalho as amostras recolhidas são positivas, porque o sinal a 

entrada é positivo. O bit ASAM define se o método de amostragem e conversão é feito de forma 

automática, (bit a um) ou manualmente. O bit SAMP é o bit que controla o processo sample and 

hold. Quando o bit SAMP estiver a um, significa que está a ser feito a amostragem do sinal, ou 

seja, está no modo sample. Quando o bit SAMP estiver a zero, significa que está no modo hold. 

Finalmente, o bit DONE é um bit de leitura, e é responsável por indicar se a conversão já 



36 
 

terminou (bit a um) ou não (bit a 0). Sendo assim, a configuração para o registo AD1CON1 foi 

AD1CON1 = 0xA2F4H. 

O bit AD1CON2 é outro registo de controlo do conversor e é constituído pelos bits 

VCFG, CSCNA, BUFS, SMPI, BUFM e ALTS. O bit VCFG é responsável pela configuração da 

tensão de referência. O bit CSCNA configura se é preciso ser feito um scan das entradas. O bit 

BUFs indica qual dos conjuntos de bit está a ser preenchido no buffer. O bit SMPI configura a 

sequência das interrupções. O bit BUFM indica o modo como é configurado o buffer, se é uma 

palavra de 8 bit (bit a um), ou se é uma palavra de 16 bit (bit a zero). E finalmente, o bit ALTS 

indica o modo de operação do A/D. Quando o bit ALTS for configurado a um, as amostras são 

adquiridas de forma alternada entre o MUXA e o MUXB. Caso contrário, as amostras são 

sempre adquiridas pelo MUXA. Assim sendo, o registo de controlo AD1CON2 foi configurado 

como AD1CON2=0x043DH. 

Finalmente o AD1CON3 é o último registo de controlo do A/D e é constituído pelos bits 

ADRC, SAMC e ADCS. O bit ADRC controla se o bit é derivado do relógio interno do conversor 

(bit a um) ou derivado do relógio do sistema (bit a zero). O bit SAMC controla o tempo de auto 

conversão e o bit ADCS define o tempo de ciclo de conversão. Assim sendo a configuração do 

registo AD1CON3 foi: AD1CON3=0x0125H. 

Sendo que o objectivo é a medição da rede eléctrica, os sinais da tensão e da corrente 

são adquiridos simultaneamente e convertidos através do A/D. Isso é apenas feito usando os 

dois multiplexers disponíveis no conversor A/D do PIC24. 

O registo AD1CHS configura os terminais de entrada do A/D. Na Figura 22 estão 

representados os bits de configuração deste registo. 

 

Figura 22 – Registo de configuração do AD1CHS, página 178 [10]. 

O bit CH0NB selecciona a entrada negativa do multiplexer MUXB. Quando o bit é configurado a 

um, é seleccionada como entrada negativa o terminal AN1. Caso contrário, a entrada negativa 

fica referenciado ao terminal VR-.  
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O bit CH0SB selecciona a entrada positiva do multiplexer MUXB. As configurações possíveis 

para este bit estão apresentadas na Tabela 3. 

 

1111 = Entrada positiva AN15 

1110 = Entrada positiva AN14 

····· 

0001 = Entrada positiva AN1 

0000 = Entrada positiva AN0 

Tabela 3 – Configuração do CH0SB bit, página 178 [10]. 

Para este trabalho as configurações feitas foram: para entrada negativa: VR-, e para a entrada 

positiva: AN0. A razão da escolha do canal positiva foi aleatória, porque poderia ter sido qualquer 

um dos outros canais de entrada do A/D, excepto o AN1. O bit CH0NA tem a mesma 

funcionalidade que o CH0NB, CH0SA tem a mesma funcionalidade que o CH0SB, sendo que a 

única diferença é que em vez de ser usado o multiplexer B, é usado o multiplexer A. E a 

configuração da entrada positiva do multiplexer A, foi AN2. Assim sendo, o registo de controlo 

AD1CHS foi configurado como AD1CHS = 0x8082H. 

O registo AD1PCFG é o registo de configuração dos terminais de entrada do A/D como 

digital ou analógico. Na Figura 23 estão representados os bits de configuração do registo. 

 

Figura 23 – Registo de configuração do AD1CFG, página 179 [10]. 

Neste trabalho é feita a medição da tensão e da corrente da rede eléctrica. Para tal são 

escolhidos dois terminais para cada entrada da tensão (AN0) e corrente (AN2). A configuração 

do terminal como digital é feita com o bit a um e a configuração do terminal como analógico é 

feito com o bit a zero. Assim sendo, os terminais AN0 e AN2 são configurados no registo 

AD1PCFG como terminais analógicos e o resto dos terminais como digitais                   

AD1PCFG = 0xFFFAH. 
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Para o cálculo do erro de conversão máximo associado a cada amostra, é usada a 

seguinte fórmula. Em que a tensão máxima de entrada dos terminais do PIC24 são 3,3 V e 

sendo o conversor A/D de 10 bit, a gama de conversão varia de 0 a 1023. 

mV 3,2258
LSB 1023

LSB 1 V 3,3
ADmax =

×
=ε          (14) 

O conversor é de 10 bit, e cada amostra convertida tem uma variação no valor resultante e esta 

variação é calculada através da equação acima. Assim, qualquer amostra tem sempre um erro 

de conversão máxima de ± 3,22265 mV. 
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Capítulo 6. Trabalho desenvolvido 
Nos capítulos anteriores foram explicadas as ferramentas necessárias e usadas na 

concretização desta dissertação. Neste capítulo é explicado o trabalho desenvolvido. O 

contador de energia eléctrica inteligente consiste num equipamento pequeno, de baixo custo 

eficiente.  

Numa fase inicial, o trabalho foi desenvolvido num Explorer 16 Development Board, 

representado na Figura 24. Este circuito tem integrado um microprocessador, PIC, um LCD, 

quatro botões de pressão, um LED, comunicação RS232 entre outros.  

 

Figura 24 – Explorer 16 Development Board – Microchip. 

Sendo os terminais do PIC24 limitados a nível de tensão máxima e mínima imposta aos 

terminais, é usado um circuito auxiliar com transformadores para reduzir a tensão à entrada. 

O cálculo do consumo é apresentado no LCD da Evaluation Board  e também num PC com 

LabVIEW. Na fase final, é criado um novo circuito com o PIC24 e com algumas 

funcionalidades idênticas da Evaluation Board. É também criada uma fonte de alimentação 

para o contador e um circuito de isolamento para quando ligado a um computador não haja 

diferença de GND.  

O trabalho desenvolvido para o contador de energia foi dividido nas seguintes fases: 
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1. familiarização da comunicação RS232 entre o PIC24 e um computador com LabVIEW; 

2. concretização de um circuito eléctrico para medição da tensão e corrente da rede 

eléctrica com um transformador de corrente e de tensão; 

3. realização de um programa para amostragem da tensão e corrente no PIC24 e envio 

desta informação para o LabVIEW através do circuito eléctrico do ponto anterior; 

4. concretização de um novo circuito eléctrico substituindo o transformador de tensão com 

um divisor resistivo; 

5. concretização da fonte de alimentação do contador de energia; 

6. concretização de um circuito com o PIC24 e realização do circuito de isolamento de GND; 

7. realização do programa final para medição do consumo de energia eléctrica . 

As secções seguintes estão descritas de acordo com cada fase, para uma fácil percepção do 

raciocínio usado e justificação das decisões tomadas para esta dissertação. 

 

6.1. Comunicação RS232 e LabVIEW 

A primeira fase do trabalho consiste na familiarização da comunicação RS232 entre o 

PIC e um computador com LabVIEW. Para a comunicação série RS232 entre o PIC24 e um 

computador com LabVIEW é necessário que ambos os circuitos sejam configurados com o 

mesmo baud rate. Isto é necessário para que a frequência de transmissão e recepção seja a 

mesma. Pela secção 5.2.3 o baud rate escolhido foi de 19200.  

Para o envio e transmissão de dados através do PIC24 é feito antes um estudo do 

funcionamento deste. No PIC24 o envio e recepção de dados são controlados através de 

interrupções. Sempre que existe algum novo byte na linha de recepção, a flag do registo de 

interrupção de recepção fica activa (bit a um). Na Figura 25 está o código da transmissão de 

um caracter. O bit UTXBF do registo U2STA é responsável por indicar se o estado do buffer 

da linha de transmissão está cheio (bit a um), ou se ainda existe espaço para escrever mais 

na linha de transmissão (bit a zero). 

 

while(U2STAbits.UTXBF == 1); 

U2TXREG = ‘a’; 

Figura 25 – Programa de transmissão de dados no PIC24. 

Pelo Figura 25 pode-se verificar que quando o buffer de transmissão fica cheio é enviado um 

caracter para a linha transmissão. O envio de carácter é feito escrevendo no registo 

U2TXREG. No exemplo do fluxograma anterior, o caracter enviado para a linha de 

transmissão é ‘a’. A recepção de um caracter é feita de modo análogo à de transmissão, 

apresentado na Figura 26. 
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while(IFS1bits.U2RXIF == 0); 

Temp = U2RXREG 

  

Figura 26 – Programa de Recepção de dados no PIC24. 

No Figura 26 a recepção de dados é apenas feita quando a flag da interrupção de recepção 

passa para zero, ou seja, não existem mais bytes da linha de recepção. Os bytes recebidos 

são automaticamente guardados no registo U2RXREG e neste caso na variável Temp. 

Para a comunicação RS232 entre o PIC24 e o LabVIEW foi desenvolvido um programa 

que consiste no envio de amostras. A recepção das amostras no LabVIEW é feita enviando 

antes um caracter de validação do PIC24, como se fosse a indicação de ”pronto para receber 

dados”. Só após a recepção deste carácter, é que os dados são recebidos no LabVIEW. O 

caracter escolhido para iniciação foi a constante “?”. Na Figura 27 está representado o 

diagrama de blocos do LabVIEW. 

 

Figura 27 – Transmissão e recepção de dados através de LabVIEW. 

Na Figura 27 estão apresentados três blocos principais. O bloco Write é responsável pela 

transmissão, ou escrita na linha de transmissão. Neste caso é escrito na linha de transmissão o 

caracter "?". O bloco Read corresponde à leitura de bytes na linha e o bloco COM corresponde à 

configuração da porta série usada para a comunicação. Para contar quantos bytes estão na linha 

para serem lidos, é usado o bloco Byte count, apresentado na figura seguinte. Na Figura 28 está 

representado a programação do bloco Byte Count que calcula o número de bytes na linha de 

recepção. Este cálculo é feito através da espera recursiva até o número de bytes na linha de 

transmissão ser diferente de 0 e o número de bytes anterior ser igual ao actual. Em cada 

iteração do ciclo while é dado um delay de 100 ms para evitar o erro de ler o mesmo valor entre 

cada iteração. 
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Figura 28 – Bloco Byte Count. 

Na Figura 29 está apresentado o diagrama gráfico do programa do envio e recepção de 

caracteres e na Figura 30 o diagrama de blocos do mesmo. O diagrama de blocos é onde é 

efectuada a programação e o gráfico é a interface com o utilizador. 

 

Figura 29 – Painel frontal de um programa no LabVIEW. 

Na Figura 30 o diagrama de blocos do envio e recepção de caracteres consiste no envio para o 

LabVIEW através do PIC24 das amostras de tensão e corrente. Quando é pressionado o botão 

“OK” é enviado para a linha de transmissão o caracter “?”, de forma a indicar ao receptor 
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(PIC24), que pode enviar as amostras. O byte count do LabVIEW aguarda a recepção de todas 

as amostras enviadas pelo PIC24 que posteriormente são apresentadas no diagrama gráfico. 

 

Figura 30 - Block Diagram de um programa no LabVIEW. 

O bloco Init RS232 da figura anterior contém as inicializações da comunicação RS232 entre o 

PIC24 e o LabVIEW e as configurações associadas. O diagrama de blocos do Init RS232 está 

representado na Figura 31. 

 

Figura 31 – Bloco Init RS323. 
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O bloco de inicialização da Figura 31 é constituído pela definição do baud rate, na definição 

do canal série, o número de bit a serem recebidos por cada leitura, bit de paridade e controle 

de fluxo. Foi definido que são recebidos conjunto de oito bit ou seja, 1 byte por cada leitura. 

Sendo que no programa da Figura 30 as amostras enviadas pelo PIC24 são em forma 

de caracter, na Figura 32 está representado o código de envio de 1024 amostras.  

 

Figura 32 – Fluxograma do envio de uma string via RS232, método de envio caracter a caracter. 

Na Figura 32 está apresentado o método de envio de uma string através de RS232. Sendo o 

resultado da conversão do ADC entre 0 a 1023, e o envio da conversão é feita de caracter a 

carácter, por exemplo, se o resultado da conversão for 1023, é primeiro enviado o caracter 

“1”, de seguida o “0” e assim sucessivamente. São feitas as inicializações das variáveis a 

serem usadas, em que a variável input_str é a variável a enviar. O sprintf tem como 

funcionalidade transformar o int numa string. Neste caso é transformar o conteúdo da variável 

Resultate_in[i] para a string input_str. E como o resultado da conversão pode ter no máximo 

quatro dígitos, o aux é limitado à constante quatro. Independentemente da quantidade de 

dígitos resultantes da conversão, são sempre enviados quatro caracteres por cada 
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conversão. Este método de envio caracter por caracter torna-se muito ineficaz porque envolve 

muito tempo de processamento. De forma a minimizar este tempo, foi optado usar um método 

mais optimizado que consiste na conversão das amostras em carácter ASCII. Sendo que 

cada caracter tem 6 bits e o ADC é de 10 bits, as amostras quando convertidas em ASCII 

podem ser enviadas em apenas dois caracteres. Para uma melhor percepção como os dados 

são enviados, na Tabela 4 está representado um exemplo de três resultados da conversão. 

 Decimal Binário Hexadecimal 

Amostra [1] 828 0000 0011 0011 1100 33C 

Amostra [2] 102 0000 0000 0110 0110 66 

Amostra [3] 40 0000 0000 0010 1000 28 

Tabela 4 – Tabela com valores resultantes do buffer ADC1BUF. 

Sendo que o conversor de 10 bits, os bits que interessam do buffer ADC1BUF (de 16 bits), 

são apenas do bit 0 ao 9. Sendo um char de 6 bits, é possível enviar cada amostra resultante 

em apenas dois char. Assim, cada amostra fica dividida em dois caracteres, em que no 

primeiro caracter é enviado a parte mais significativa da amostra (MSB) e no segundo 

caracter a parte menos significativa (LSB). O primeiro caracter a enviar é constituído pelos 

bits de 0 a 5 da amostra, e o segundo caracter é constituído pelo bit 6 ao 9. A máscara usada 

para “filtrar” o MSB e LSB foi: 

MSB = ((0x03C0 && amostra[i]) >> 6) + 48d; 

LSB = 0x003F && amostra[i] + 48d; 

Para o MSB foi feito um AND entre a amostra e 0x03C0H, “filtrado” os bits entre 6 a 9 da 

amostra. O mesmo é feito no caso do LSB, um AND da amostra com 0x003F, ou seja é 

"filtrado" desde o bit 6 ao 9. Ao LSB e MSB é somado 48d para as amostras serem 

guardadas como ASCII, e não abrangerem os símbolos reservados. No caso do MSB é feito 

um shift de seis bits para a direita porque a informação a ser retirada está nos 7 bits mais 

significativos.  

No Figura 33 está apresentado o método de envio de uma amostra de inteiro para ASCII. 

São feitas as inicializações das variáveis a serem usadas, em que as variáveis MSB e LSB 

são os caracteres a serem enviados para o LabVIEW.  
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Figura 33 – Fluxograma de envio de uma string via RS232, método optimizado através de ASCII. 

Foi feito o cálculo do tempo melhorado entre o método da Figura 32 e Figura 33 e a relação 

foi de 50%. Isto porque no primeiro método as amostras eram enviadas caracter a caracter, 

ou seja, por mais que o resultado da conversão fosse de 2 dígitos, a amostra era sempre 

enviada em 4 dígitos. Isso significa que é necessário sempre fazer 4 envios na linha de 

transmissão por cada amostra. No novo método, qualquer que fosse o resultado da 

conversão, era sempre enviada em 2 dígitos. O tempo melhorado é dado pela relação entre o 

número de caracteres a enviar em ASCII e o método de envio caracter a caracter. 

Do lado do LabVIEW o programa de recomposição dos caracteres ASCII e conversão 

para inteiro está representado na Figura 34 



47 
 

 

Figura 34 – Bloco de recepção de caracteres de amostras em ASCII e conversão em inteiro em LabVIEW. 

Na Figura 34 está apresentado o diagrama de blocos da recepção dos caracteres. O array de 

amostras contém as amostras já convertidas em inteiro e está dividido em dois conjuntos, 

MSB e LSB. Neste array é decrementado o valor 48d que foi somado no PIC24 para 

transformar o inteiro em ASCII. Ao MSB é feito um shift de 6 bit para esquerda, porque o MSB 

corresponde aos bits 6 a 9 da amostra. No final é feita a junção do MSB e LSB que 

corresponde ao valor da amostra em decimal que posteriormente é guardado no array 

Amostras. 

 Como foi dito anteriormente, todas as amostras quando inseridas no PIC24 para 

posteriormente serem enviadas para o LabVIEW são limitadas a um nível de tensão devido à 

tensão limite aos seus terminais. A explicação pode-se verificar pela Tabela 5 onde estão 

apresentadas as características eléctricas dos terminais do PIC24. 



48 
 

 

Tabela 5 – Características eléctricas PIC24: Especificação dos terminais de entrada e saída, página 216 [10]. 

Pela Tabela 5 conclui-se que os terminais do PIC24 não suportam tensões negativas. Para 

tensões alternadas, o valor suportado pelos terminais varia entre são VSS a VDD, ou seja 

entre 0 e 3,3 V. No caso de tensão contínua os valores variam entre 0 a 5,5 V e da corrente 

pode variar entre ±1µA. Para tal foi desenvolvido um circuito eléctrico (com amplificadores 

operacionais) de forma a somar às amostras um valor DC suficiente para o sinal passar a 

positivo. E posteriormente, via programação, no PIC24 e LabVIEW este mesmo valor é 

retirado. Na Figura 35 está representada uma sequência numerada de resultados teórica da 

inserção de um sinal alternado de um gerador de funções e como este se comporta aos 

terminais do PIC24 e o sinal reconstruído no LabVIEW. Na 1º sequência está representado o 

sinal do gerador de funções, na 2º sequência está a representação do sinal quando é 

acrescentado um valor DC, na 3º sequência está representado o sinal aos terminais do PIC24 

e finalmente na 4º sequência o sinal reconstruído no LabVIEW. 
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Figura 35 – Primeira sequência de um sinal gerado por um GF para o LabVIEW. 

Na primeira situação da Figura 35 está representado um sinal do gerador de funções com      

3 VPP e na segunda situação é acrescentado um sinal DC de 1 V, passando o sinal a variar 

entre -0,5 V a 2,5 V. Sendo que o PIC24 não suporta tensões negativas e também acima de 

3,3 V, neste caso o sinal negativo à saída no PIC24 fica saturado a 0 V (terceira situação). 

Por último, na quarta situação é representado o valor do sinal gerado no LabVIEW. Pode-se 

verificar que o sinal passou a variar entre -1 V a 1,5 V e não -1,5 V e 1,5 V devido à saturação 

da terceira situação. Na Figura 36 está representado outra sequência de sinal. 

 

Sinal do Gerador de Funções DC de 1 V 

Sinal nos terminais do PIC24 Sinal apresentado no LabVIEW 
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Figura 36 – Segunda sequência de um sinal gerado por um GF para o LabVIEW. 

Na primeira situação da Figura 36 representado um sinal do gerador de funções com 1 VPP e 

na segunda situação é acrescentado um sinal DC de 1 V, passando o sinal a variar entre    

0,5 V a 1,5 V. Como na terceira situação não há saturação do sinal o sinal é correctamente 

reconstruído na quarta situação. 

A comunicação RS232 usada nesta dissertação tem apenas como objectivo a 

visualização gráfica dos dados processados no PIC24. O contador de energia eléctrica 

inteligente pode ser ligado ao LabVIEW via RS232 a qualquer momento não afectando na 

contagem da energia eléctrica.  

Sinal do Gerador de Funções DC de 1 V 

Sinal à saída dos terminais do PIC Sinal apresentado no LabVIEW 
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6.2. Realização do circuito de teste 

A segunda fase do trabalho consiste na concretização de uma placa de teste para 

medição da rede eléctrica. A placa de teste é constituída por dois transformadores, um de 

tensão e outro de corrente e dois amplificadores operacionais para limitar a tensão negativa 

quando este circuito é ligado aos terminais do microprocessador. Foi usada a Evaluation 

Board para fazer processamento de sinal.  

Os transformadores têm como finalidade reduzir a tensão fornecida pela rede eléctrica. 

Sendo que a rede eléctrica fornecida em Portugal tem valores de tensão de 230 V é feita a 

redução do valor da tensão e corrente com transformadores da marca TAEHWATRANS. A 

razão de escolha destes transformadores é por terem características diferenciadoras. No 

caso do transformador de corrente, as características realçadas são: precisão de medição de 

potência e transdutor de potência. No caso do transformador de tensão são: excelente 

precisão e exactidão de medida e precisão na fase do sinal. Na Figura 37 está apresentado o 

aspecto externo destes transformadores. 

   

Figura 37 – Transformador de Corrente (esquerda) e transformador de tensão (direita). 

O transformador de corrente usado para esta dissertação foi o TC174V que gera uma 

tensão proporcional ao valor da carga. A sua estrutura eléctrica é idêntica de uma bobina 

sendo que a medição da corrente na carga é feita de forma magnética ou seja, passa-se um 

fio pela bobina que cria um campo magnético proporcional à carga. Na Figura 37 está 

representado um exemplo de medição da corrente numa lâmpada. 
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Figura 38 – Medição da corrente eléctrica numa lâmpada de 60 W. 

Pela Figura 38 verifica-se que a medição é feita passando um fio entre os terminais da carga e o 

transformador. A relação entre a tensão medida aos terminais do transformador e a corrente que 

passa na carga é dada por uma constante de proporcionalidade. Esta constante foi determinada 

através da relação da tensão RMS medida aos terminais do transformador de corrente e a 

tensão medida directamente aos terminais da carga. O valor medido aos terminais do 

transformador foi de 1,4 V RMS e directamente na carga foi de 272 mA. Para encontrar a 

constante de proporcionalidade da corrente é necessário colocar uma carga porque aos 

terminais do transformador tem-se uma tensão. Neste caso foi escolhida uma resistência de 

carga de 25 Ω para a variação do sinal ser dentro da gama de 3,3 VPP, ver Figura 39. Assim, a 

constante de proporcionalidade da corrente, Ki é 

0,205788
25272,0

4,1
k I =

×

=            (15) 

Na Figura 39 está a representação do esquema da variação da do valor da tensão para 

diferentes valores de corrente. Sendo que neste caso não se pretende ultrapassar os 3,3 V, foi 

optado por escolher inicialmente uma resistência de 20 Ω, mas após a concretização do circuito, 

foi usado uma resistência de 25 Ω. 
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Figura 39 - Transformador de corrente [16] 

O transformador de tensão usado foi o TZ111V. A estrutura eléctrica deste transformador está 

representada na  

Figura 40. 

 

Figura 40 – Transformador de tensão da TAEHWATRANS, TZ111V [17]. 

O circuito eléctrico apresentado na  

Figura 40 foi adaptado pelo datasheet do transformador de tensão TZ111V. A tensão do 

secundário do transformador, Vo é dada em valores RMS com um ganho proporcional à relação 

de número de espiras. O transformador é constituído no primário por uma resistência de 110 kΩ 

±1% e no secundário por uma resistência de carga de 500 Ω. A resistência no primário tem como 
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finalidade limitar a corrente de maneira a prevenir as tensões de pico e a resistência no 

secundário serve para adaptar a saída. O cálculo da constante de proporcionalidade do 

transformador de tensão foi feito experimentalmente. A tensão fornecida pela rede eléctrica é de 

230 V RMS e a tensão medida aos terminais do transformador é de 2,14 V RMS. Assim, a 

constante de proporcionalidade de tensão é: 

107,477
14,2

230
k V ==            (16) 

Para a limitar a tensão e da corrente eléctrica aos terminais do PIC24, foi usado um circuito 

de montagem diferença com um amplificador operacional de maneira a adicionar uma 

componente contínua, como foi explicado anteriormente. O valor da tensão contínua a somar é o 

valor máximo da tensão de entrada. Sendo que os valores da tensão e corrente variam na gama 

de 3,3 VPP (tensão máxima suportada pelos terminais do PIC24), o valor DC será 1,65 V. Na 

Figura 41 está representado o esquema da montagem diferença onde VIN é a tensão de entrada, 

VDC a tensão contínua e VOUT é a tensão de saída. 

 

Figura 41 - Amplificador com montagem diferença [18]. 

Na Figura 41 foi considerado a tensão de entrada alternada Vin como 1,65 V, que corresponde 

ao valor máximo a possível resultante da tensão de saída do transformador de corrente e tensão. 

A tensão VDC é definida como 1,65 porque é o valor médio máximo possível da tensão de 

entrada.  

A equação da tensão de saída do amplificador operacional é dada por 

(t)V
R

R
 - (t)V

RR

R

R

RR
(t)V IN

1

2
DC

43

4

1

21
OUT

+

+
=         (17) 
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Como se pretende que o circuito não tenha qualquer ganho associado para que o valor da saída 

seja igual ao de entrada, foi considerado o valor das resistências R1, R2, R3 e R4 iguais. O valor 

escolhido para as resistências foi alto, neste caso de 1 MΩ porque quanto menor o valor 

implicava um maior consumo de corrente do circuito. Assim sendo, a equação acima pode ser 

reescrita como 

(t)V-(t)V(t)V INDCOUT =            (18) 

Pela equação conclui-se que a tensão de saída da montagem diferença é igual à tensão de 

entrada invertida, somada à tensão contínua. Na Figura 42 está representado o resultado da 

tensão de entrada e saída da montagem diferença. 

 

Figura 42 – Tensão de saída VOUT do ampop com VIN de 1,65 VPP e VDC de 1,65 V. 

Assim foi implementado o circuito de teste para medição da rede eléctrica, constituído pelos 

dois transformadores e dois amplificadores operacionais para limitar a tensão à entrada dos 

terminais do microprocessador. É também usada a Evaluation Board 16 que contém o PIC24 

integrado. No Anexo 1 está o esquema eléctrico usado para a realização do circuito de teste. Os 

resultados obtidos com esta placa de teste serão apresentados na secção 6.3. 
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6.3. Programação do PIC24 e LabVIEW 

Nesta secção é explicado o programa desenvolvido para o envio das amostras do PIC para o 

LabVIEW. É também explicada melhor a recepção dos dados amostrados da tensão e corrente 

são usados dois terminais do A/D (AN0 para a tensão e AN2 para a corrente). Como foi dito 

anteriormente, a aquisição das amostras nos dois terminais é feita simultaneamente através de 

dois multiplexers A e B. Ambos os MUXs podem adquirir até 8 amostras quando a aquisição é 

feita simultaneamente pelos dois terminais, gerando uma interrupção no final de cada 4 

aquisições. O buffer ADC1BUF é onde são guardadas as amostras. Na Figura 43 está o exemplo 

da aquisição de 8 amostras simultaneamente nos terminais AN1 e AN15. 

 

Figura 43 – Conversão de duas entradas usando o multiplexer A e B [10]. 

Pela Figura 43 verifica-se que são necessárias gerar duas interrupções para o buffer 

ADC1BUF ficar completamente preenchido. Quando é gerada a primeira interrupção o buffer 

ADC1BUF0 até ADC1BUF7 é preenchido com as quatro primeiras amostras de cada terminal. 

Quando é gerada a segunda interrupção o buffer ADC1BUF8 até ADC1BUFF é preenchido com 

as próximas quatro amostras. Na  

Figura 44 está o código da interrupção do ADC para a aquisição de 512 amostras. 
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Figura 44 – Fluxograma do programa da interrupção do ADC. 

Todas as variáveis da Figura 44 são globais, e são definidas no programa principal, Figura 45. A 

variável counter tem como função tem como função verificar se o número total de amostras, ou 
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seja 512, já foi guardado. Sendo que são adquiridas 4 amostras por cada interrupção, para 

adquirir 512 amostras, são necessárias ocorrer 128 interrupções. Para limitar o número de 

interrupções, é usada a variável C. Para a primeira interrupção, as quatro amostras são 

guardadas desde o ADC1BUF0 a ADC1BUF7, para a segunda interrupção, as quatro seguintes 

amostras são guardadas desde o ADC1BUF8 a ADC1BUFF. Para a terceira interrupção as 

quatro amostras seguintes são guardadas de novo no ADC1BUF0 a ADC1BUF7 e assim 

sucessivamente. Ou seja, quando o número da interrupção é ímpar, as amostras são guardadas 

no ADC1BUF0 a ADC1BUF7, e quando o número da interrupção é par, as amostras são 

guardadas no ADC1BUF8 a ADC1BUFF. São usadas também as variáveis flag e contador_par 

para indicar quando a interrupção é par (bit a zero), ou par (bit a um). O primeiro conjunto de 

quatro amostras corresponde ao terminal AN0 (tensão eléctrica) e o segundo conjunto de 

amostras ao terminal AN2 (corrente eléctrica). Ambas as amostras são guardadas nos 

respectivos buffers, samples_v e samples_i. Este programa resume-se na aquisição das 512 

amostras, onde as amostras pares, ou seja, as amostras da tensão eléctrica são guardadas no 

buffer samples_v e as amostras ímpares, ou seja, as amostras da corrente eléctrica são 

guardadas no buffer samples_i. No final da aquisição é desactivado a interrupção do ADC para 

temporariamente não adquirir amostras e é também feito um reset ao contador de amostras. 

Na Figura 45 está representado o programa principal onde é feito a aquisição e 

conversão das amostras e envio via RS232 para ao LabVIEW. O programa consiste em quando 

é pressionado o switch 1, este adquire 512 amostras e envia para o LabVIEW. Para que a 

aquisição de amostras não seja interrompida, é primeiro desactivada a interrupção do UART e 

activada a interrupção do ADC e usada a variável finish para verificação do término da aquisição. 

Esta variável fica em espera activa até a aquisição das 512 amostras não terminar. Quando é 

terminada a aquisição, é desactivado a interrupção do ADC, de maneira a não haver 

continuidade de aquisição de amostras, é activada a interrupção do UART e é também feito um 

reset à variável finish. 
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Figura 45 – Fluxograma do Programa do PIC24 para aquisição de dados e envio dos mesmos via RS232. 
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Na Figura 46 está o resultado do programa descrito na Figura 45. Nesta figura os valores de 

tensão e corrente apresentados já foram multiplicados com as respectivas constantes de 

proporcionalidade. À esquerda estão os valores da tensão e corrente eficaz, a potência, a 

desfasagem e a frequência do sinal. 

 

Figura 46 – Tensão e corrente eficaz medida numa lâmpada e 60 W. 

Na Figura 46 pode-se verificar que foram adquiridos 512 pontos, o valor da tensão eficaz, 

assim como corrente, a potência consumida (potência activa), a desfasagem do sinal e 

frequência. Os gráficos apresentados são da tensão e corrente sem ser RMS. Nesta fase do 

trabalho, foi encontrado um problema no uso do transformador de tensão porque a resistência de 

carga não estava devidamente adaptada. Para a resolução do problema foi substituído o 

transformador de tensão por um divisor resistivo. Sendo que o divisor resistivo é composto por 

componentes resistivos, favorecendo também no baixo custo do contador de energia eléctrica. 
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6.4. Circuito de medição 

Nesta secção é explicado o dimensionamento do divisor resistivo foi substituído pelo 

transformador de tensão. Na Figura 47 está representado o divisor resistivo usado para este 

trabalho.  

 

Figura 47 – Divisor resistivo do contador e energia. 

Este circuito eléctrico consiste em criar uma tensão de saída VOUT proporcional à tensão de 

entrada, VIN. A tensão de saída é proporcional à tensão de entrada multiplicada a um ganho: 

IN

12

2
OUT V

RR

R
V ×

+

= .          (19) 

Sendo que se pretende uma tensão de saída com uma gama limite de 3,3 VPP, é feito um 

dimensionamento com base na tensão de saída mais próxima da pretendida. Na Figura 47 

está apresentado o dimensionamento escolhido para o divisor resistivo. 

A tensão Vin corresponde a tensão de entrada da rede eléctrica, e a tensão Vout a tensão de 

saída. As resistências R1 e R2 foram dimensionadas de maneira a resultarem num ganho 

mais próximo do pretendido. Com as resistências escolhidas e usando a equação anterior 

pode-se calcular a tensão máxima à saída. 
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Pela equação anterior verifica-se que o valor de tensão à saída varia na gama de          

1,6115 VPP. Foi dado uma margem de 0,035 V no caso de haver alguma perda ou ganho no 

circuito. Na Figura 48 está apresentado graficamente o resultado da tensão de saída em 

função de entrada do divisor resistivo da Figura 47. 
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Figura 48 - Tensão de saída do divisor resistivo com R1 = 1 MΩ e R2 = 5 kΩ. 

Foi assim implementado o divisor resistivo dimensionado na Figura 47 num circuito 

impresso. A nova PCB é constituída por um transformador de corrente, um divisor resistivo e um 

amplificador operacional com duas entradas (uma entrada para tensão e outra para a corrente). 

O amplificador operacional usado foi o LM6132BIN que tem a característica rail-to-rail. No Anexo 

2 está o esquema eléctrico deste novo circuito para medição da tensão e corrente eléctrica e na 

Figura 49 uma foto da PCB. 

 

Figura 49 – PCB para a medição da tensão e corrente eléctrica. 

Os resultados obtidos da medição da corrente e tensão da rede eléctrica com a PCB não 

correspondiam a realidade, porque os valores teoricamente calculados não eram iguais aos 
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cálculos teóricos. Isto porque o resultado à saída do transformador ficava saturado e quando 

esta PCB era ligada aos restantes circuito do contador, não havia corrente suficiente para 

alimentar o resto do circuito. Para tal, o foram redimensionados os valores do divisor resistivo 

do R1 (Figura 47) para 1,6 MΩ. Assim sendo, feitos os cálculos, o novo valor da tensão de 

saída passou a ser: 

V01,12230
106,1105

105
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63

3

OUT =×

×+×

×
=               (21) 

Na Figura 50 pode-se verificar que a tensão varia na gama de 2 VPP e não está 

centrado na origem. Isso deve-se ao DC de 1,65 V gerado pela montagem inversora do 

amplificador operacional. A escala de tempo é de 5 ms/div, ou seja confirma-se que o sinal 

resultante tem frequência de 50 Hz.  

 

 

Figura 50 – Tensão da rede eléctrica com 1 V por divisão e 5 ms por divisão. 
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Para a medição da corrente, foram adquiridos vários resultados. Foi medida a corrente numa 

lâmpada de 75 W, num ferro de soldar (com a potência no máximo, 50 W), gerador de sinais, 

fonte de alimentação e um portátil. Na Figura 51 está representado o sinal da corrente que passa 

por uma lâmpada de 75 W.  

 

Figura 51 – Medição da corrente numa lâmpada de 75 W com 1 V por divisão e 5 ms por divisão. 

Na Figura 52 está representado o sinal da corrente num ferro de soldar com 45 W de 

potência. Pode-se verificar que o sinal tem mais ruído que o sinal da figura anterior isto 

porque o ferro de soldar não é um componente puramente resistivo ao contrário da lâmpada. 
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Figura 52 – Medição da corrente num ferro de soldar com 1 V por divisão e 5 ms por divisão. 

Na Figura 53 está representado o sinal de corrente de um gerador de funções.  

 

Figura 53 - Medição da corrente num gerador de sinais com 1 V por divisão e 5 ms por divisão. 
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Na Figura 53 está representado o sinal de corrente de uma fonte de alimentação.  

 

Figura 54 - Medição da corrente numa fonte de alimentação com 1 V por divisão e 5 ms por divisão. 

Na Figura 53 está representado o sinal de corrente de um portátil.  

 

Figura 55 - Medição da corrente num portátil com 1 V por divisão e 5 ms por divisão. 
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Nas figuras anteriores pode-se verificar que o sinal de corrente e tensão é sempre positivo, isso 

deve-se ao uso de amplificadores operacionais. Verifica-se também que quando é medido o sinal 

em componentes resistivas há pouca distorção do sinal, o mesmo não acontece quando está 

ligado a componentes não resistivas, por exemplo, um portátil (Figura 55). As componentes 

capacitivas e indutivas do transformador alteram o sinal da corrente, e para diminuir a distorção 

do sinal corrigem o factor de potência máximo possível. Pode-se verificar no caso do portátil, o 

sinal da corrente tende a ser sinusoidal, mas devido às componentes indutiva e/ou capacitiva do 

transformador, o sinal fica distorcido. Mas pode-se verificar que tem um factor de potência 

corrigido, porque a distorção do sinal está “alisada”. No caso da lâmpada que é um componente 

puramente resistivo, a corrente tem o comportamento quase sinusoidal.  

6.5. Fonte de alimentação 

Nas fontes de alimentação da maioria das aplicações é exigido uma tensão da rede que seja 

diminuída de forma a obter um valor mais próximo para alimentar os circuitos. Isso normalmente 

é feito através de um transformador, que é um componente caro e sendo que nesta dissertação 

pretende-se criar um equipamento de baixo custo foi realizada uma fonte de alimentação sem 

transformadores.  

A ideia inicial foi criar uma fonte de alimentação com componentes resistivos. O circuito seria 

constituído por um divisor resistivo com rectificador e um filtro. Mas porque a tensão do divisor 

não depende apenas do divisor resistivo mas sim do consumo da carga, quando a carga era 

ligada, havia mais uma impedância em paralelo, resultando na diminuição da tensão à saída. 

Para tal foi optado por outra alternativa, da fonte de alimentação com componentes capacitivos e 

resistivos. Este tipo de fonte tem como finalidade aproveitar a reactância capacitiva do 

condensador. A vantagem deste tipo de fonte é que o condensador não dissipa potência na 

forma de calor quando opera apenas faz a carga e descarga, não tendo portanto elementos 

resistivos para gerar calor. 

Nesta secção é explicado o dimensionamento da fonte de alimentação a ligar o contador de 

energia eléctrica inteligente. A fonte de alimentação tem como objectivo fornecer uma tensão 

contínua de 3,3 V para alimentar o PIC24 e uma tensão contínua de 5 V para alimentar o LCD. 

Ou seja, com a tensão alternada vinda da rede eléctrica, o objectivo é criar duas tensões 

contínuas. 

No circuito eléctrico da Figura 56 está representado o circuito da fonte de alimentação sem 

os reguladores de tensão. Este circuito é constituído por componentes passivos e activos. Os 

reguladores de tensão são para converter a tensão alternada de 3,3 V e 5 V em tensão contínua.  
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Figura 56 – Circuito eléctrico da fonte de alimentação do contador. 

No meio ciclo positivo a energia é armazenada no condensador C1 e no meio ciclo negativo este 

começa a ser descarregado O condensador C2 e C4 são aqui usados para diminuir o ripple à 

saída da fonte. Com estes condensadores a tensão à saída fica mais estável não chegando a 

zero. Quanto maiores forem os condensadores, mais tempo irão demorar a descarregar, e a 

tensão quase nem diminui no intervalo de tempo correspondente aos semi-ciclos negativos. São 

usados dois condensadores, um de 100 nF e outro de 100 µF porque cada um deles diminui o 

ripple em várias gamas de frequência. O de 100 nF atenua o ripple nas altas frequências, 

suavizando as variações de tensão mais rápidas. O condensador de 100 µF é responsável por 

manter a tensão no período de descarga. A resistência R1 tem aqui como objectivo limitar a 

corrente que flui no diodo zenner tanto no semiciclo positivo como negativo. No semiciclo 

negativo o zener conduz no sentido directo, cortando praticamente todo o semiciclo a partir de -

0,7V e no semiciclo positivo quando a tensão sobe acima de 8.1V o diodo começa a conduzir no 

sentido inverso e impede que a tensão aumente mais. Finalmente os reguladores regulam a 

tensão à saída para 5 V ou 3,3 V.  

 

Figura 57 – Tensão de saída da fonte de alimentação do contador. 
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Pode-se verificar pela Figura 57 que a tensão aos terminais dos reguladores de tensão é de    

7,4 V. No Anexo 3 está a representação do circuito eléctrico em todo, incluindo os reguladores 

de tensão. Foram aqui usados também dois condensadores de acoplamento C4 e C5 de 10 µF 

que têm como objectivo estabilizam o ripple à saída. Quando o circuito consome mais corrente, 

estes condensadores tendem a estabilizar as tensões de saída da fonte. 

 O dimensionamento do circuito eléctrico foi baseado num circuito da Microchip [19] que 

tem como objectivo criar uma tensão contínua através da tensão da rede eléctrica. Os 

componentes usados foram escolhidos de maneira a ter um valor à saída próximo da tensão 

pretendida. Na Figura 58 está uma imagem da fonte de alimentação deste contador. 

 

Figura 58 – PCB da fonte de alimentação do contador de energia eléctrica. 

Com esta fonte de alimentação, torna-se possível alimentar o contador de energia eléctrica. 

Na próxima secção é explicado o circuito do microprocessador PIC24, que é depois ligado ao 

circuito do divisor resistivo e ao circuito isolador. 

6.6. Placa do PIC24 

Neste subcapítulo é explicado como foi elaborado o circuito do PIC24. Este circuito foi 

baseado no circuito da Evaluation Board 16 sendo constituído pelo microprocessador 

PIC24FJ128GA010 (para contagem de energia), um LCD (para a visualização da contagem), 

uma porta RS232 (para comunicação com o LabVIEW), dois switches (só usado para testes) e 

dois leds (um que acende quando o PIC24 é alimentado, e outro para acender apenas quando é 

feita uma contagem), Anexo 4. 
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Figura 59 – Circuito eléctrico do microprocessador PIC24. 

O circuito eléctrico do contador de energia fica completo com a placa do PIC24. Mas sendo 

que o contador é ligado a um computador com LabVIEW para a visualização do sinal, e o 

computador tem uma tensão de referência diferente do circuito do contador, foi criado um circuito 

isolador, para isolar o GND dos circuitos. No Anexo 5 está apresentado o circuito eléctrico usado 

para isolar as tensões de referência. Este circuito é constituído por um isolador óptico, 6N133, 

que faz o isolamento da tensão de referência. Com o circuito de isolamento é possível ligar todos 

os circuitos sem a preocupação de ligar o GND. 

6.7. Circuito contador de energia eléctrica 

Sendo implementados os circuitos essenciais para a medição da energia eléctrica, é agora 

implementado o programa de contabilização. Este programa é implementado no PIC24, em que 

calcula em tempo real o consumo a ser efectuado. Como a contabilização da energia deste 

contador é apenas para rede doméstica, e este o protótipo foi dimensionado para cargas até 

75W.  

Assim sendo o trabalho foi resumido a nível de hardware na concretização dos circuitos: fonte 

de alimentação do contador, um circuito de medição da tensão e corrente da rede eléctrica, um 

circuito com o microprocessador PIC24 e uma placa de isolamento de GND. A nível de software 

foi constituído por um programa que calcula em tempo real a potência activa e apresenta o seu 
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valor em euros e kWh. O valor contabilizado em euros foi baseado no valor que a EDP cobra na 

tarifa simples, sendo 0,1285 € por kWh [21]. O contador tem também como possibilidade ligar a 

um computador com LabVIEW através da porta série RS232, de maneira a visualizar 

graficamente o valor da tensão e corrente. 

Na Figura 60 está representado o programa desenvolvido no microprocessador PIC24 para a 

medição do consumo de energia eléctrica.  

 

Figura 60 – Programa desenvolvido para a contabilização da energia eléctrica. 
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Pela Figura 60 pode-se concluir que o programa de contabilização do consumo e custo é 

feito todo neste fluxograma. Neste fluxograma é inicialmente feito um disable das interrupções da 

linha de recepção e transmissão para que fique disponível apenas quando for para enviar 

informação. São feitas as inicializações das funções do UART, Timer, LCD e ADC. O programa é 

inicializado com uma mensagem de boas vindas e em seguida é ligado o conversor ADC que 

adquire 512 amostras. No LCD é indicado o valor da potência consumida e o custo a tempo real 

das amostras adquiridas. Finalmente para o envio das amostras para o LabVIEW é activado o 

registo de recepção (para receber o caracter “?” para indicar que as amostras podem ser 

enviadas). Após a recepção do caracter de confirmação, é activado o registo de transmissão 

para o envio das amostras. Quando é feito o envio de amostras é aproveitado para fazer também 

a contabilização do consumo. A conversão das amostras é feita primeira para valores de tensão, 

subtraindo 1,5 V a cada amostra (explicado anteriormente através do limite de tensão dos 

terminais do PIC24) e segundo, convertendo os valores (multiplicados com as constantes de 

proporcionalidade) com o sinal negativo. O cálculo da potência em Watt segundo é feito através 

da soma do produto da tensão e corrente potência instantânea e a frequência de amostragem 

(tempo entre aquisição de cada amostra): 
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∞
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O cálculo da potência consumida a tempo real em kWs é dado pelo produto da tensão com a 

corrente e o período de amostragem. De um ponto de vista geral, o cálculo da potência é feito de 

0 a infinito, em que infinito representa até o equipamento estar desligado da alimentação. Este 

produto é multiplicado pelo período de amostragem porque é o intervalo de tempo entre 

amostras, e é dividido por 1000 para a conversão em kW. Para o cálculo do consumo em euros, 

é apenas multiplicado a potência instantânea Pi pelo valor em euros de cada kWh. No final é feito 

reset das variáveis e desactivado o registo de transmissão. 

Na Figura 61 está descrito o código da interrupção do ADC para o cálculo do consumo e 

custo de uma carga ligada à rede eléctrica. A variável C limita o número de ciclos a serem 

executados para a aquisição de 512 amostras. Sempre que ocorre uma interrupção, são 

adquiridas oito amostras, e sendo neste caso usados dois canais analógicos, são adquiridas 

quatro amostras por cada canal. 
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Inicio

if counter<c
S

counter=0;

aux++:

N

samples_v[global_v++] = ADC1BUF0;

samples_i[global_i++] = ADC1BUF1;

samples_v[global_v++] = ADC1BUF2;

samples_i[global_i++] = ADC1BUF3;

samples_v[global_v++] = ADC1BUF4;

samples_i[global_i++] = ADC1BUF5;

samples_v[global_v++] = ADC1BUF6;

samples_i[global_i++] = ADC1BUF7;

finished=1;

counter=0;

global_i=0;

global_v=0;

ISF0bits.AD1IF=0;

Fim

 

Figura 61 – Fluxograma da função de interrupção do ADC para o cálculo do consumo e custo. 

No fim da aquisição das 8 amostras (quatro para a tensão e quatro para a corrente), estes 

são guardados numa variável global (samples_v e samples_i). No final é feito o reset dos 

contadores e apagado a flag do interruptor de ADC. 

O programa desenvolvido no LabVIEW tem o mesmo objectivo do programa desenvolvido no 

PIC24. A vantagem do seu uso é a possibilidade de visualização gráfica do resultado a ser 

medido. Na Figura 62 está representado a programação da contabilização da energia eléctrica 

em LabVIEW. 
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Figura 62 – Programa no LabVIEW da contabilização da energia eléctrica inteligente. 

 O programa da Figura 62 consiste num ciclo while de maneira que fique constantemente 

a correr. Para a recepção da informação vinda pelo PIC24 foi usado o mesmo método descrito 

anteriormente, na secção 6.1. São adquiridas 512 amostras por sinal de tensão e corrente. O 

bloco Samples tem como finalidade converter o sinal da tensão e corrente em valores reais que 

posteriormente são amostrados graficamente. O valor da tensão e corrente recebidos via RS232 

têm uma gama entre 0 a 3,3 V, sendo estes valores calculados para valores de tensão e corrente 

no bloco Samples. Não foi optado enviar as amostras através do PIC24 para o LabVIEW já 

convertidas em valores reais porque implicava os dados serem enviados caracter a caracter, 

resultando que a conversão das amostras sejam muito espaçadas entre si. E também devido a 

pouca capacidade de memória de programa e dados, foi optado por enviar as amostras para o 

LabVIEW apenas com o valor resultante do conversor do PIC24.  

Foi feita a medição do consumo de vários equipamentos. Na Figura 63 está representado o 

resultado da contabilização no contador de energia ao fim de 10 minutos e na Figura 66 está o 

resultado em LabVIEW. 
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Figura 63 - Medição do consumo de  uma lâmpada de 60 W no PIC24. 

Pode-se verificar que em 10 min o consumo foi de 0,01139 W o que corresponde a 0,00146 €. O 

cálculo teórico seria, uma lâmpada de 60 W ligada durante 10 min: 

kWh01,0
1000

60

101
60

P =

×
×

=         (23) 

O custo é dado pelo produto da potência com o custo de kWh: 

,001285€01285,001,0custoP(€)Custo =×=×= (24). 

Pela equação acima pode-se concluir que o erro associado a medição é de: 

 W0,0013901,001139,0Erro(W) =−= (25). 

Ou seja, qualquer medição tem associado um erro de ±0,00124 W. 

Na Figura 64 está representado o sinal da tensão e corrente da lâmpada de 15 W mas no 

LabVIEW. 
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Figura 64 – Visualização do sinal de tensão e corrente de uma lâmpada de 15 W no LabVIEW. 

Na Figura 65 está representado o sinal da tensão e corrente de um ferro de soldar no LabVIEW. 

 

Figura 65 - Visualização do sinal de tensão e corrente de um ferro de soldar no LabVIEW 

Na Figura 66 está representado o sinal da tensão de uma lâmpada de 60 W no LabVIEW. 
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Figura 66 – Visualização do sinal de tensão e corrente de lâmpada de 60 W no PIC24. 

Assim, pelas figuras acima representadas pode-se concluir que o resultado da tensão e corrente 

quando reconstruídas são próximas de sinusoidais. 



78 
 



79 
 

Capítulo 7. Conclusões e Trabalho Futuro 
Esta dissertação reflecte um trabalho de inovação a nível da contabilização da energia 

eléctrica sob um ponto de vista prático e real. O facto de a contabilização ser feita de forma 

digital e acessível aos consumidores, dá a possibilidade de ter um sistema de medição evoluído. 

Este sistema indirectamente tem uma pequena percentagem na diminuição do consumo por 

parte dos consumidores através da possibilidade de terem um fácil acesso a tempo real do 

consumo. 

Nem todos objectivos propostos foram cumpridos devidos porque cerca de 60% do tempo 

dedicado na tese foi gasto no estudo do microprocessador PIC24 e nas funcionalidades 

incorporadas e associação deste ao LabVIEW. A medição do consumo foi feita com a tecnologia 

mais usada nos dias actuais, um microprocessador. 

Este contador tem uma utilidade prática para qualquer consumidor por ser de baixo 

consumo, pequeno e principalmente por ser digital. 

Como trabalho futuro seria a contabilização do consumo com diferentes valores de 

tarifas e implementação do contador com comunicação PLC. Seria também incorporar mais 

funcionalidades ao contador, como botões com vários menus e informação da rede.  

Como inovação, poderia também ser incorporado no contador de energia uma bateria. 

Com a bateria o contador não necessitaria de estar sempre ligado à corrente para armazenar a 

informação do consumo medida. No caso deste contador ser usado apenas para comparação do 

consumo, quando não se pretendesse usar, poderia ser desligado. E com a bateria, este 

continuava com a informação armazenada. 

Como outras funcionalidades no contador seria incorporar outro tipo de ligações série, 

ou USB.  
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Capítulo 8. Anexos 

 

Anexo 1 – Esquema eléctrico do circuito de teste para medição da tensão e corrente eléctrica. 
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Anexo 2 – Esquema eléctrico para medição da tensão e corrente da rede eléctrica. 
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Anexo 3 – Esquema eléctrico da fonte de alimentação do contador de energia. 
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Anexo 4 – Esquema eléctrico da PCB do microprocessador PIC24. 
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Anexo 5 – Esquema eléctrico para isolamento de tensões de referência. 
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