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Resumo: Este projeto de desenvolvimento tecnológico teve o objetivo de articular recursos 
tecnológicos disponíveis de programação em dispositivos móveis e interfaces de comunicação de 
dados sem fio para provimento de serviços de comunicação móvel. Os resultados são a fabricação de 
protótipos de dispositivos e interfaces de comunicação sem fio, a programação de aplicativos para 
execução em dispositivos portáteis e a proposição de novos serviços relacionados à tecnologia de 
informação e comunicação e automação, utilizando a comunicação entre dispositivos comerciais de 
comunicação móvel e os protótipos de dispositivos e interfaces de comunicação de dados sem fio, 
tendo como interface com o usuário os aplicativos implementados neste projeto. Este projeto conta 
contou com o apoio da empresa ZARUC, sediada na Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 
do Campus de Serra do Ifes. 
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INTRODUÇÃO 
 A medição do consumo de energia 
elétrica normalmente requer que o profissional 
que realiza a leitura do medidor acesse-o 
diretamente, para contato visual com o seu 
mostrador. Isto pode representar um prejuízo 
para a concessionária, que tem que dispor de 
mais mão-de-obra para novas visitas aos 
imóveis cujos medidores não puderam ser 
acessados, ou que tem que emitir uma conta 
baseada na média do consumo anterior, que 
pode ser menor que o consumo real. Quando 
a emissão de conta é feita com base na média 
do consumo, o consumidor também pode 
sofrer algum prejuízo, pois seu consumo real 
pode se em um determinado período, menor 
que a média dos meses anteriores. Segundo 
dados levantados pela empresa apoiadora 
deste projeto, que fornece equipamentos para 
leitura e tarifação de consumo de energia 
elétrica a concessionárias de distribuição de 
energia elétrica, de um universo de cerca de 
1.500.000 de unidades residenciais 
consumidoras, cerca de 400.000 apresentam 
freqüentemente algum problema relacionado à 
leitura e tarifação. A leitura de medidores de 
consumo de energia elétrica pode ser 
enormemente facilitada se pudesse ser 
realizada à distância, através de um sistema 
de transmissão de dados sem fio. Objetivando 
a implantação de uma solução, pretendemos 
realizar adaptações em medidores digitais 
para possibilitar que a leitura seja transmitida  
 

por uma interface de comunicação de dados 
sem fio,. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dos resultados mais relevantes alcançados 
pelo iniciando neste período de experiência no 
programa institucional de bolsa de iniciação 
em desenvolvimento tecnológico e inovação, 
pode-se resumir na realização de testes para 
comprovar a eficiência e estabilidade dos 
protótipos desenvolvidos, que são dispositivos 
de comunicação de dados sem fio que 
compõem um sistema que automatiza 
completamente os processos de leitura, 
processamento de dados de consumo e 
emissão de fatura de energia elétrica. 

  
 
Figura 1: Forma de instalação dos módulos de 
comunicação em medidores de energia e 
computadores móveis. 
 
O sistema difere dos que já existem no 
mercado justamente por integrar todos estes 
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procedimentos de forma transparente ao 
operador, cuja atuação passa a se restringir à 
identificação do consumidor, ao comando para 
impressão da fatura e à entrega da mesma. 
Isto contrasta com outras soluções que 
utilizam computadores portáteis, mas 
requerem acesso ao medidor para digitação 
dos dados de consumo, e das que utilizam 
coletores eletrônicos para aquisição de dados 
automática à distância, mas sem o 
processamento de dados de consumo e 
impressão de fatura. 
 
CONCLUSÃO 
 
A solução desenvolvida pela Zaruc Tecnologia 
e Uplevel Informática, juntamente com a 
participação e colaboração do iniciando 
poderá ser utilizada em todos os medidores 
digitais com saída de usuário serial do 
mercado. O sistema desenvolvido como um 
todo se mostra eficiente, seguro, flexível além 
de viável economicamente para sua 
implantação, uma vez que possibilita a 
atualização dos sistemas existentes sem 
onerar substancialmente as concessionárias 
de energia elétrica. Após as análises dos 
testes, considerou-se perfeitamente viável a 
instalação dos módulos de transmissão em 
medidores instalados em áreas externas, sem 
necessidade de amplificação de potência e 
antenas com ganho e custo mais elevado, 
visto que a área de cobertura superou os 
100m de distância. Para a instalação em 
ambientes com obstáculos, o que acontece 
com mais freqüência em condomínios 
residenciais e prédios comerciais, o número 
de paredes que podem ser atravessadas foi 
de duas e a distância máxima para operação 
estável do sistema foi estimada em 18 metros. 
Neste último caso, os testes demonstraram a 
necessidade de utilização de um amplificador 
de potência de radiofreqüência acoplado ao 
sistema, que já se encontra adaptado nas 
versões mais recentes. 
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