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Resumo: Este projeto propõe um sistema embarcado de baixo custo para medir a potência ativa e a 
energia elétrica consumida por equipamentos ou conjunto de equipamentos elétricos ligados em 
baixa tensão. 
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INTRODUÇÃO 
 
 A medição de energia elétrica ainda é 
feita, na grande maioria das residências, por 
dispositivos eletromecânicos. A crise 
energética que se avizinha, tanto pela 
escassez de petróleo como pela falta de 
investimentos do governo na geração de 
energia elétrica, exige do consumidor 
mudanças de atitude quanto ao gasto deste 
insumo. Isto faz com que a quantificação do 
gasto de energia de cada equipamento seja de 
alto interesse do consumidor. 
 
Este artigo trata da implementação de um 
medidor de energia elétrica utilizando 
componentes de baixo custo. São possíveis 
medidas de consumo de energia elétrica e da 
potência ativa de cargas ligadas em tensões 
de 220V ou 127V, com correntes de até 30A.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para se obter um medidor com relativa 
precisão e que permaneça com baixo custo, 
optou-se pela utilização de um sensor por 
efeito hall para medição de corrente, por 
apresentar bom tempo de resposta e relativa 
precisão, e um divisor resistivo para aquisição 
dos sinais de tensão. Os valores                                                                                                                                                         
analógicos instantâneos da corrente e da 
tensão são convertidos por um  
microcontrolador e a potência e a energia são 
calculadas. A equação que relaciona a 
potência com os valores da corrente e da 
tensão é apresentada a seguir. 
 

 
 
A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos do 
medidor eletrônico de energia. 

O valor da tensão aplicada ao equipamento 
consumidor é obtido através de um divisor de 
tensão. O valor da corrente é convertido pelo 
sensor Hall em um valor de tensão 
proporcional.  
 

 
Figura 1 – Diagrama de blocos do medidor. 
 
O microcontrolador converte os sinais 
analógicos das tensões recebidas em valores 
digitais e calcula o valor da potência 
instantânea. A cada 1 segundo o protótipo 
exibe na tela o valor da potência ativa da 
carga e o valor da energia consumida durante 
esse intervalo de tempo.  
 
O circuito de potência foi desenvolvido numa 
placa de acrílico à parte do circuito digital 
visando a segurança dos componentes e do 
usuário no manuseio do protótipo. 
 
O sensor hall mostrou-se de grande utilidade 
para o projeto devido à sua boa linearidade 
nas respostas aos sinais de corrente aplicados 
às suas entradas e ao baixo tempo de 
resposta associado a esses sinais. O rápido 
aquecimento sofrido pelo sensor fez com que 
houvesse a necessidade de implementação de 
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um sistema de arrefecimento constituído por 
um cooler, um dissipador e uma área maior de 
cobre sobre a placa onde se encontra o hall. 
 
CONCLUSÃO 
 
A implementação do sistema de medição 
obteve um erro na aferição do sinal de 
corrente e de tensão, acarretando, assim, 
erros no cálculo de potência e energia. Isso se 
deve a vários fatores como  imprecisão nos 
valores dos componentes usados, resolução 
do conversor AD do microcontrolador que faz 
com que algumas faixas de variação não 
sejam reconhecidas, o fato dos sinais 
captados nos sensores de corrente e tensão 
não serem adquiridos perfeitamente ao longo 
do tempo devido à ruídos presentes na rede 
elétrica. Mesmo após o fim do prazo de 
entrega do projeto, será realizado um estudo à 
cerca dos erros e da precisão do protótipo, 
visando uma eventual melhora da capacidade 
de medição. 
 
Como proposta para projetos futuros pode-se 
implementar a medição de outros parâmetros 
como medição de energia reativa, fator de 
potência, análise harmônica da corrente na 
carga e projeto de fontes de alimentação para 
que o dispositivo possa ser, além de 
embarcado, portátil. Facilitando, dessa forma, 
a locomoção até qualquer local para aferição 
de consumo com precisão. Isso tornará o 
projeto mais atrativo, tornando-o útil também 
em ambientes não domésticos.  
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