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Resumo: Esse projeto de Iniciação Tecnológica tem 

como objetivo o desenvolvimento de um circuito de 

controle utilizando como ferramenta um 

microcontrolador. Ele deve identificar falhas de 

alimentação da rede elétrica para aplicações em UPS 

(Uninterruptible Power Supply). Esse projeto é 

desenvolvido dentro do Laboratório de Eletrônica de 

Potência que pertence ao convênio entre o Centro 

Universitário FEI e a SMS – empresa pertencente ao 

grupo Legrand -  líder no ramo de unidades 

ininterruptas de fornecimento de energia.  

 

1. Introdução 
Atualmente, na era da informação, ficamos mais 

dependentes dos equipamentos eletrônicos, logo 

necessitamos de uma maior competência e 

confiabilidade desses equipamentos. A UPS 

(Uninterruptible Power Supply) além garantir um bom 

funcionamento dos equipamentos, já que fornece uma 

energia limpa e pura, certifica seu funcionamento em 

caso de falhas ou falta da energia fornecida pelas 

concessionárias. 

 A UPS do tipo Line Interactive possui a maior 

abrangência no mercado. Sua saída fica diretamente 

ligada ao inversor que transforma sua tensão CC da 

bateria em CA. Quando a tensão primária não obedece 

aos padrões normalizados de alimentação ela é retirada 

e o inversor fornece alimentação para saída de 

alimentação da carga[1]. A figura 1 demonstra seu 

funcionamento.  

Figura 1 – Diagrama de blocos da UPS Line Interactive. 

 

Em seguida, observamos a necessidade, em falta no 

mercado, da criação de uma UPS de baixa potência para 

aplicação domiciliar ou escritórios. Este dispositivo 

deve visar conexão com roteadores, modem de 

telecomunicação, notebook e aparelhos similares. Com 

base nesses dados, esse projeto de iniciação tecnológica, 

em conjunto com a empresa SMS/Legrand, pretende 

desenvolver um sistema microeletrônico que envolve 

um firmware e hardware capaz de verificar e monitorar 

a rede local para a UPS, que poderá ser expandido para 

outros controles do dispositivo. 

 

2. Hardware 
O circuito desenvolvido para leitura de tensão da 

rede, que posteriormente será conectado ao 

microcontrolador, é mostrado no diagrama funcional na 

figura 2. O circuito não é exposto devido 

confidencialidade entre a Legrand e o Centro 

Universitário FEI. No Esquema 1 é recebido o sinal da 

rede a ser analisado, esse é responsavel por retificar o 

sinal da rede e gerar um sinal de sincronismo de onda 

quadrada que será lido pelo PIC16F1779.  

Enquanto o sinal retificado passa pelo Esquema 

2 que atenua a onda retificada, com um amplificador 

diferencial com filtro, a saída está por volta de 2V de 

pico, assim tornando-o adequado para leitura. Esses 

sinais serão lidos pelo microntrolador fabricado pela 

Microchip Technology.  

 

Figura 2 – Diagrama Placa de Leitura. 

 

3. Simulação  
 Foi realizada a simulação do circuito no 

programa LTspice[2].  O circuito simulado é idêntico ao 

desenvolvido. Nas figuras 3 e 4 vemos o sinal de 

entrada (senoidal) e suas saídas: sinal senoidal atenuado 

e onda quadrada de sincronismo.  

 

 

Figura 3 – Simulação: Rede, Vout, Sincronismo. 
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Figura 4 –Simulação: Vout, Sincronismo. 

 

3. Desenvolvimento  
A placa foi desenvolvida no programa Altium 

Designer Free Trial [3] e impressa no CLE (Centro de 

Laboratórios Elétricos). Quando variamos o sinal de 

entrada observamos o sinal de saída o representado de 

forma atenuada, ou seja, mantemos todas as 

características do sinal das concessionárias embora ele 

seja tratado para leitura pelo microcontrolador.  Através 

de relações de ganho entre entrada e saída, o 

PIC16F1779 pode monitorar a rede de modo real. Logo 

o projeto desenvolvido atende a necessidade de 

monitoramento da rede elétrica para uma UPS.  

 

 

Figura 5 – Visualização 3D PCB. 

 

 

Figura 6 – Placa Desenvolvida. 

 

Realizamos os testes com valores padrões da rede 

elétrica e obtivemos sinais de saídas conforme a figura 

7, sendo a figura 4 ótima forma de comparação com a 

simulação realizada.  

  

Figura 7 – Tela Osciloscópio. 

   

4. Conclusões 
Os resultados obtidos com a simulação estão 

conforme os retirados da placa. Para sequência do 

projeto será escrito um código em linguagem C para o 

microcontrolador realizar sua função de controle.   
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