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2. Resumo do Trabalho
O principal objetivo foi desenvolver uma solução de hardware completa, para medição de energia
em nível de máquina voltada para a Indústria 4.0. Para atingir esse objetivo, foi necessário desenvolver,
através de técnicas de instrumentação eletrônica, um circuito para realizar as medições primárias de
tensão e corrente instantâneas. Essas medições foram processadas através do microcontrolador (uC)
(ATMEGA 328P-PU) e disponibilizadas para leitura remota via Wi-Fi através do uC ESP-8266 e, para
isso, foram desenvolvidos dois firmwares para respectivas finalidades. Estando as etapas supracitadas
concluídas, foram realizadas medições em cargas com característica resistiva e indutiva, comparando-as
com instrumentos de referência (multímetro e alicate amperímetro).
Os circuitos de instrumentação foram desenvolvidos e simulados computacionalmente.
Primeiramente foi projetado um canal para a medição de tensão instantânea, onde o sinal era coletado
através de um divisor resistivo e, em seguida, condicionado por amplificadores operacionais.
Para o canal de corrente o sinal fora coletado através de uma bobina de Rogowski,
confeccionada pela equipe, e posteriormente passou por uma série de amplificadores operacionais, a fim
de amplificar e tratar o sinal obtido originalmente.
Com a comprovação teórica do funcionamento do circuito através do ambiente de simulação, o
próximo passo foi montá-lo em uma matriz de testes, onde alguns ajustes práticos foram feitos e, logo em
seguida, foi fabricada a placa de circuito impresso (PCI).
Após a fabricação da PCI do circuito de condicionamento, foram realizadas medições através do
uC ATMEGA 328P-PU, que foram transmitidas via Wi-Fi para a plataforma Blynk, um aplicativo para
Internet das Coisas (IoT), através do uC ESP-8266.
A fim de realizar medições de tensão e corrente, foram utilizadas duas cargas: uma com
resistência fixa, de 120 Ω, e uma puramente indutiva, com indutância variável de 350 Var a 1400 Var.
Foram utilizados três equipamentos: um alicate amperímetro, um multímetro e o protótipo desenvolvido
pela equipe.
Para uma tensão aplicada de 220V (tensão da rede), o canal de tensão apresentou um erro
percentual máximo de 1,28% em relação ao multímetro.
No canal de corrente, devido à variação da carga, a corrente variou de 1,8A a 7,4A. Observou-se
que o erro percentual aumentava de maneira proporcional à magnitude da corrente, variando de 5% a
10%.
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