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Resumo: Este trabalho de iniciação cientifica tem o objetivo 

de desenvolver um programa para detecção do valor eficaz[1] 

(RMS) de um sinal alternado. O programa será gravado em 

um microcontrolador, que terá a função de ler o sinal 

proveniente de uma fonte de energia, extraindo dela seu valor 

RMS e fornecendo-o ao usuário.  

 

1. Introdução 
Com a evolução da sociedade sistemas de 

armazenamento de dados, que necessitam estar funcionais a 

todo o tempo (sistemas de banco, segurança), passaram a 

exigir cada vez mais alimentações alternativas no caso de falta 

de energia. Com este intuito, criaram-se os sistemas de fonte 

de energia ininterrupta, mais conhecidos como UPS. Assim 
sendo, este projeto foi desenvolvido para reproduzir um 

sistema com tal finalidade, através de um regulador que envia 

o sinal da rede para um microcontrolador, para que o mesmo 

processe a leitura para ativação da “bateria”. 

 

2. Metodologia 
No desenvolvimento desse projeto foram calculados 

os parâmetros necessários para que o sensor pudesse ser 

implementado, reduzindo a tensão da rede (127V) para 5V, 

que é o valor máximo do conversor Analógico Digital[2]. Esse 

sinal reduzido, por sua vez, será tratado dentro do 

microcontrolador, para que esse consiga detectar quando o 

valor RMS está acima do nível aceitável e atuar de acordo. 

 

3. Resultados 
A figura 1 abaixo representa o diagrama de 

funcionamento do sistema, indicando os passos necessários 

para o tratamento do sinal de entrada até que este possa ser 

enviado ao PIC: transformação da tensão da rede para níveis 

mais aceitáveis, retificação em uma onda completa, regulação 

da tensão para fixa-la um nível abaixo do máximo suportado 

pelo PIC, garantindo sua segurança, por fim o sinal é enviado 

ao PIC para tratamento de dados. 

 

 
Figura 1 – Diagrama do Projeto. 

A figura 2 apresenta o circuito a ser simulado no 

MultiSim, para que o teste de funcionamento do retificador e 

do regulador de tensão fosse feito. 

 
Figura 2 – Teste do circuito regulador. 

Após o resultado positivo da simulação, o layout do 

circuito simulado foi projetado no software Eagle, conforme 

indicado na figura 3, para que a placa pudesse ser 

confeccionada.  

 
Figura 3 – Layout no Eagle. 

Finalmente, a programação para tratamento do valor 

RMS pode ser feita, utilizando-se o software MPLAB. Para a 

simulação desta programação foi utilizado o software Proteus, 

que consegue ser integrado ao MPLAB, nos permitindo testar, 

então, a funcionalidade da programação[3][4] com relação a 

obter o valor RMS. 

 

4. Conclusões 
Este trabalho de iniciação científica tem o objetivo 

de elaborar um programa para obtenção do valor eficaz em 

circuitos eletrônicos microprocessados para aplicação em 
dispositivos UPS. O sinal da rede de energia da concessionária 

será lido por um microcontrolador da família PIC e seu valor 

RMS será lido e retransmitido ao usuário. Nesta primeira 

etapa do trabalho foi realizado o estudo e o projeto do 

hardware, responsável pelo tratamento do sinal de entrada, 

garantindo a segurança do PIC. O desenvolvimento da 

programação, para que fosse possível a obtenção do valor 

RMS, também foi realizado. 
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