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RESUMO 

O presente trabalho destina–se ao estudo das possibilidades de aplicação da automação em 

edifícios, de modo a trazer conforto, economia e segurança aos seus frequentadores. Levando 

em consideração as tecnologias disponíveis no mercado atual, aborda–se uma adequação à 

realidade das edificações já existentes, e através do uso de diversos dispositivos sem fios, 

interconectados a uma central que possa gravar e exibir em tempo real a situação do prédio, 

tudo em uma interface de controle ou um programa supervisório. Entre todos os dispositivos 

que podemos implementar em um projeto, focou-se no desenvolvimento de um 

microcontrolador PIC18F4550, que monitora e controla o cosumo de energia e sua 

alimentação, enviando os dados em tempo real para um dispositivo móvel através de um 

aplicativo baseado no Sistema Operacional Android. São apresentados os principais conceitos 

de energia solar, microcontroladores, suas comunicações e simulações. Além disso, estuda-se 

também sobre o desenvolvimento de aplicativos para interfacear dispositivos remotamente. 

Palavras chave: Android, Aplicativos, Automação e Controle predial, Dispositivos móveis, 

Energia solar, Microcontroladores, PIC18F4550, Sistema Operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In this study we attempted to explore possibilities of the application of building’s automation 

and its advantages, aiming more convenience, economy and specially safety to its goers. By 

considering available technologies on the actual market, it approaches buildings that are 

already done and its possible future projects of an adaptation, and through many wireless 

devices, interconnected to a central that can record and monitor a real time situation. All of 

this can be done trough a control interface or a supervisory program. Between all devices that 

can be implemented in a building’s automation project, it aim a development of a 

microcontroller PIC18F4550, which controls the energy’s consumption and its feeding by 

sending data in real time to a mobile device through an application based on Android’s 

Operational System. Main concepts of solar energy, microcontrollers, their communications 

and simulations are presented. Furthermore, there is a development of an application to 

interface devices remotely. 

Keywords: Android, Applications, Building’s automation and control, Mobile Devices, 

PIC18F4550, Microcontrollers, Solar energy.
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, com o grande aumento populacional das pequenas e médias cidades, o 

crescimento das empresas locais, a diminuição da pobreza, incentivos do governo, e a 

chegada da tecnologia em baixo custo, muitos brasileiros conseguiram se inserir em uma 

classe social mais alta, tendo assim maior potencial consumidor no mercado. Com isso, 

passaram a ter certos privilégios como os aparelhos eletrônicos, como TVs, Computadores, 

Tablets, celulares, e muitos outros. 

Segundo Sato (2011), os smartphones e tablets são aparelhos que representam uma evolução 

dos celulares e computadores, pois trazem recursos tecnológicos que possibilitam 

conectividade com mobilidade para seus usuários. Estes dispositivos móveis, símbolos 

contemporâneos de modernidade e inovação, têm sido utilizados de forma recorrente na 

estética publicitária de marcas de diferentes segmentos. Com isso, os significados destes bens, 

que vão muito além de suas funcionalidades, são usados para atrair a atenção dos 

consumidores para as mensagens publicitárias a fim de criar associações relacionadas à 

inovação e vanguarda, essenciais para a sobrevivência das marcas contemporâneas, num 

mundo de grande competição, comoditização e constante busca pelo novo. 

Uma vez que estamos nesta condição, num mundo em que se precisa aperfeiçoar cada vez 

mais a produção e diminuir o consumo de energia, desperta-se o interesse de utilizar métodos 

automáticos e sem fio para o controle e monitoramento de eventos cotidianos e necessários 

para a segurança do usuário. 

Segundo Macedo (2011), o Homem busca cada vez mais a sofisticação, comodidade e 

segurança, auxiliada pelos computadores e sistemas inteligentes; desde os atuais controles de 

veículos em trânsito controlados por computador via satélite aos sistemas de automação de 

suas próprias casas, trazendo assim a tecnologia para seus lares como fonte ininterrupta de 

vigília e comodidade dos afazeres domésticos. 

Partindo da necessidade de melhorar a qualidade de vida, o bem estar do usuário, a utilização 

mais eficiente dos recursos energéticos, o conforto e interação das pessoas com o meio em 

que estão, podem fazer o uso de microssistemas sem fio ligados a um sistema gerencial, que 

poderá ser acessado remotamente, via Internet ou LAN, para o conhecimento de seus 

proprietários. 



13 
 

Montbeller (2006, p.18) afirma que “a tecnologia evolui e concentra esforços para integração 

dos sistemas, buscando a intercomunicação de controles isolados, transladando informações 

interdisciplinares necessárias e centralizando o gerenciamento de todo o complexo.”. 

Serviços como controle de iluminação, alarmes de incêndio, sistemas de ar condicionado, 

dentre outros, foram implementados nos edifícios inteligentes com o objetivo de melhor 

aproveitar os recursos e assim, reduzir custos de projeto e utilização (Pinto, 2000). 

A energia vem sendo cada dia mais valorizada e dependência da população em relação a 

combustíveis fósseis ainda é um problema. Reservas que demoraram milhões de anos para se 

formar e decompor, em poucos anos podem acabar. 

Segundo Pereira (2005), As expectativas energéticas para o próximo século apontam na 

direção das fontes renováveis, como as energias do Sol e dos ventos. Estamos hoje saldando 

uma dívida com a natureza pelo emprego indiscriminado dos combustíveis fósseis -- e 

pagamos apenas as primeiras promissórias. Vivemos o drama dos pólos industriais, com sua 

necessidade crescente de energia, e dos grandes centros urbanos, envoltos pela degradante 

poluição atmosférica, que reduz ainda mais a baixa qualidade de vida. 

O petróleo e seus derivados, por não serem renováveis, estão atingindo patamares altíssimos 

de preço, chegando a centenas de dólares por barril de produto bruto. Com isso, a busca de 

fontes de energia alternativa tem aumentado exponencialmente nos últimos tempos. 

De acordo com a Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020), Portugal propõe-se reduzir 

a dependência energética, passando de 83% em 2008 para 74% em 2020. A maior 

participação de energia é a energia elétrica, que é responsável por 60% de todas as formas de 

energia consumidas. 

O aproveitamento da energia solar é um projeto viável, tanto em termos técnicos quanto 

econômicos. O elevado custo, principal obstáculo para sua utilização em escala comercial, já 

está sendo vencido. Mas o uso dessa energia ainda enfrenta dois grandes problemas: a 

intermitência, pois depende do ciclo diurno e de variações aleatórias de insolação (causadas 

principalmente por nuvens), e o baixo rendimento de energia por unidade de superfície. No 

Brasil, a média mensal da energia solar que incide diariamente sobre cada m² da superfície 

varia, dependendo do local e da época do ano, entre 9 e 27 megajoules (MJ), que 

correspondem a 2,5 a 7,5 quilowatts-hora (kWh). Embora seja inesgotável e não ofereça 
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riscos ambientais, essa energia ainda é aproveitada de modo muito incipiente no país: para 

secagem de alimentos, na indústria do sal e em outras atividades (Pereira, 2005). 

Para a complementação da energia hidrelétrica, é necessária uma fonte energética com várias 

características particulares: limpa (não poluente), não escassa, de fácil distribuição e que 

possa ser usada em residências, indústrias e em estabelecimentos comercias. Uma das que 

possui todas essas características é a energia elétrica fotovoltaica. (Nascimento, 2004) 

1.1 Objetivo Geral 

O objetivo desse trabalho é estudar as possibilidades de aplicação da automação predial de 

modo a trazer conforto, utilizando menos energia do que os atuais. 

Atualmente é possível a utilização de tablets, smartphones entre outros dispositivos móveis, 

para a criação de um sistema que torna possível o controle de ambientes: o “app”, que nada 

mais é que um aplicativo (interface Homem-Máquina) que faz a comunicação do sofware com 

o hardware por meio de uma rede. Esse trabalho procura estudar esses aplicativos já 

encontrados no mercado, utilizando um microcontrolador de fácil programação (PIC18F4550) 

e um smartphone dotado do sistema Android. Para atender a estas necessidades, o presente 

trabalho foi estruturado para atender aos objetivos a seguir: 

• Construir um firmware e uma placa microcontrolada (hardware) que se 

comunique com o aplicativo desenvolvido no Android, utilizando um módulo Bluetooth para 

monitoramento dos atuadores. 

• Estudar as possibilidades de automação, por meio de um aparelho móvel, de 

dispositivos eletromecânicos sem fio, interligados ao aplicativo gerenciador que pode 

monitorar e controlar seu ambiente predial. 

1.2 Objetivos Específicos 

• Realizar uma revisão dos conceitos de energia solar e painéis solares; 

• Disponibilizar um estudo sobre o microcontrolador PIC18F4550 e sua linguagem C; 

• Desenvolver o projeto elétrico de controle por meio do programa PROTEUS 

(ARES/ISIS), simulá-lo e construí-lo; 
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• Desenvolver um aplicativo baseado no sistema operacional Android, por meio do App 

Inventor, para interfacear o dispositivo de forma remota. 

1.3 Justificativas do Trabalho 

A eficiência energética das edificações é um dos indicadores de desempenho do edifício e é 

um dos requisitos sempre avaliados quando se fala em construções sustentáveis. Os edifícios 

são responsáveis por parcela significativa do consumo de energia elétrica nacional, cerca de 

45% entre os setores residencial, comercial e público (Pereira, 2005). 

Também, observam-se várias vantagens em toda forma de melhora dessa eficiência 

energética. Ela combate os principais problemas atuais: custo de operação, probabilidade de 

falta de energia, necessidade de investimentos públicos em infraestrutura (geração e 

transmissão) e principalmente, reduz os impactos ambientais e sociais além da diminuição de 

consumo de recursos naturais em escassez. 

Segundo Neves (2007), Entre os muitos desafios da automação moderna, serão abordados 

neste trabalho os seguintes: no campo social, a formação técnica de profissionais e educação 

da sociedade quanto à evolução tecnológica proporcionada pela automação; em sistemas 

críticos, segurança e confiabilidade; na otimização de informações, no sentido de fornecer 

uma interface de software apropriada; na gerência de informações de tempo real; na área de 

reconhecimento de padrões; identificação de falhas em sistemas de automação; no que diz 

respeito à comunicação, implementação de comunicação segura entre dispositivos 

heterogêneos; em automação residencial, a utilização de um protótipo mínimo capaz de 

atender as necessidades dos mais variados tipos de residências; aplicações na área de 

medicina, instrumentos de precisão; e, por fim, impactos sociais e ambientais gerados pela 

automação. 

Há grandes empresas do mercado de Hardware que atuam na compatibilidade de interfaces. 

Isso facilita muito para o usuário escolher com segurança e confiabilidade um sistema de 

gerenciamento, pois o tempo de realização de uma determinada tarefa com rapidez e 

confiabilidade é característica da sociedade moderna. Neste sentido a otimização de 

informação, passa a ser um ponto de destaque entre os desafios da automação. 
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Ainda hoje existe a incompatibilidade de interface causando transtornos para os usuários que 

dispõem de pouco conhecimento na área tecnológica, além de outros tipos de conseqüências 

de um mal projeto de interface como perdas industriais, econômicas, ecológicas e até de vidas 

humanas. A pesquisa na busca de otimizar a automatização entre as interfaces é percebida no 

momento da utilidade do equipamento de automação (Neves, 2007). 

Segundo pesquisas da Google™ em parceria a Ipsos MediaCT, os smartphones se tornaram 

indispensáveis para nosso cotidiano e sua difusão atinge 26 % da população brasileira. Seus 

proprietários dependem cada vez mais de seus dispositivos, sendo que cerca de 46% acessam 

a Internet todos os dias através do celular e muitos nunca saem de casa sem ele. 

Nesse cenário, computadores e celulares com acesso à Internet funcionam como janelas dos 

usuários para o mundo, pois suas telas são utilizadas para buscar informação e para a 

comunicação a todo o momento e em qualquer lugar. Portanto, a partir da tela dos aparelhos, 

uma nova visão do mundo é emoldurada, criando novas dimensões de espaço e tempo que 

contribuem para uma nova formação de identidade do homem na chamada “Sociedade em 

Rede” (Castells, 1999). 

Nessa sociedade tão globalizada e conectada, fluxos de conhecimento transitam rapidamente 

com o uso da tecnologia da comunicação móvel, criando a necessidade do ser humano estar 

sempre atualizado sobre tudo e sobre todos. 

Com isso, há o surgimento de um elevado número de criações de aplicativos programados por 

iniciantes, fazendo o mercado da telefonia e dos seus softwares crescerem exponencialmente. 

Pensando nisso, foram desenvolvidos programas para a criação desses aplicativos. Um deles é 

o App Inventor, desenvolvido no sistema Android, no qual foi criado o projeto a ser 

apresentado adiante. 

O sistema Android como uma tecnologia promissora e com tantos os recursos disponíveis, 

atrai desenvolvedores por suas diversas características como a facilidade de atingir um grande 

número de usuários, plataforma aberta e flexível, linguagem em Java, sistema leve e vários 

recursos disponíveis (Pacheco e Castro, 2011). 

Com a ajuda do MIT App Inventor 2, programa online desenvolvido pelo Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (MIT), o qual possibilita a construção de aplicativos por meio 

de várias ferramentas disponibilizadas pelo mesmo, é possível criação de um aplicativo que 

pegue informações em áreas remotas e as disponibilize em um aparelho móvel. 
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Segundo Castanheira (2005), isoladamente cada um dos sistemas adotados em uma residência 

tem a sua eficiência limitada. Utilizando-se o conceito de integração, o potencial de benefícios 

aumenta tremendamente. A operação fica mais simples, a economia e a segurança aumentam, 

e o conforto alastra-se pela casa toda. 

Edifícios Inteligentes (EI) oferecem um ambiente produtivo e econômico mediante 

otimização dos elementos básicos de qualquer estabelecimento, seja ele comercial ou 

doméstico, como: estrutura, sistemas, serviços e gerenciamento, bem como das inter-relações 

entre os mesmos. (Neto, 1994) 

Numa perspectiva futura, a economia terá que se adaptar aos conceitos da ecologia na busca 

de alternativas econômicas, não baseadas exclusivamente na obtenção de lucros a qualquer 

custo, mas no uso ambientalmente correto de todos recursos. Soluções urgentes precisam ser 

encontradas e adotadas para alterar radicalmente a sistemática produtiva atual, por um tipo 

que não agrida tanto a natureza e seus ecossistemas e nem esgote as fontes naturais supridoras 

de matérias-primas e outros insumos indispensáveis à produção de bens e serviços. 

(Campolina, 2012). 

1.4 Metodologias Propostas 

Inicialmente serão expostos alguns termos relativos à energia solar, microcontroladores, 

estudos das normas de comunicação, bem como suas definições, protocolos, linguagens de 

programação e implicações. 

Na etapa seguinte será criada uma placa que controle a fonte de energia a ser utilizada 

conforme a sua demanda, necessidade e situação, priorizando sempre a utilização de energia 

solar ao invés da energia proveniente da rede elétrica pública, sendo a última somente 

utilizada quando necessário. 

Após isso, será desenvolvido um aplicativo por meio do MIT App Inventor 2 para interfacear 

a placa de controle da energia, mostrando informações sobre a utilização da mesma. Por fim, 

haverá uma discussão acerca dos resultados obtidos com simulações, suas implicações e 

complicações.  



18 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este tópico aborda alguns dos conceitos para melhor entendimento do trabalho, 

aprofundando-se nos temas que serão abordados futuramente. 

2.1 Sistemas Fotovoltaicos 

Os sistemas fotovoltaicos isolados caracterizam-se por possuir como fonte primária apenas a 

energia gerada pelos painéis fotovoltaicos. Assim, precisa-se de um sistema de 

armazenamento da energia captada, geralmente um banco de baterias, para garantir o 

fornecimento de energia durante a noite ou em períodos com baixa incidência solar. Em geral 

um sistema de energia fotovoltaico isolado está composto basicamente por um arranjo de 

módulos fotovoltaicos, um regulador de carga, uma ou mais baterias e, no caso que existirem 

cargas que operam com tensão alternada, um conversor elevador e um inversor.           

(Seguel, 2009) 

Segundo Green (2000), um sistema fotovoltaico autônomo exige maximização no 

aproveitamento da energia solar e maximização no armazenamento da energia de reserva, 

para obter uma sustentabilidade técnica e econômica. A baixa eficiência de conversão dos 

módulos solares comerciais entre 6 e 16 % e o alto custo de instalação são os maiores 

obstáculos deste tipo de geração. Visando aumentar a eficiência do sistema, para reduzir os 

custos da energia gerada, é necessário garantir que o sistema opere o maior tempo possível 

sobre o ponto de máxima potência dos painéis. 

No ano de 1839, Edmond Becquerel observou que a incidência de luz em um dos eletrodos de 

uma célula eletrolítica originava uma tensão (e corrente elétrica) e chamou ao fenômeno 

efeito fotovoltaico. Posteriormente no ano 1888, Hertz observou que a incidência de luz 

ultravioleta sobre dois eletrodos provocava a ruptura do ar com uma menor diferença de 

potencial entre ambos, fez algumas experiências e deduziu que os metais emitiam cargas 

negativas, isto é, elétrons, pela ação da luz. (Cabrerizo, 2008) 

A célula solar, Figura 2.1, também conhecida como célula fotovoltaica, é o elemento básico 

para a transformação da radiação eletromagnética em energia elétrica e pode ser 

compreendida como um dispositivo semicondutor que produz uma corrente elétrica, quando 

exposta à luz.  
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Fonte 1: PACHECO, J., 2014 

 

Figura 2.1: Célula Fotovoltaica de Silício Cristalino 

 

Uma propriedade fundamental para as células fotovoltaicas é a possibilidade de fótons, na 

faixa do visível, com energia suficiente, excitar os elétrons à banda de condução. Esse efeito, 

que pode ser observado em semicondutores puros, também chamados de intrínsecos, não 

garante por si só o funcionamento de células fotovoltaicas. Para obtê-las é necessária uma 

estrutura apropriada, em que os elétrons excitados possam ser coletados, gerando uma 

corrente útil. 

Uma única célula fotovoltaica, isoladamente, tem capacidade reduzida de produção de energia 

elétrica, tipicamente entre um e dois Watts, correspondente a uma tensão de 0.5 V e uma 

corrente de entre 2 e 4 A. Portanto, para atingir determinados níveis de tensão e corrente, faz-

se necessária a associação de várias células, por meio de ligações série e paralelo, formando 

os painéis fotovoltaicos.   

O número de células em um painel é determinado pelas necessidades de tensão e corrente da 

carga a alimentar. Normalmente um módulo fotovoltaico é constituído por cerca de 33 a 36 

células ligadas em série, resultando em tensão suficiente para alimentar uma bateria de 12V. 

2.2 Microcontroladores 

Microcontrolador é um sistema composto no mínimo por um microprocessador, memória de 

programa, memória de dados, e dispositivos de entrada e saída. Alguns microcontroladores 

incluem componentes adicionais como temporizadores, contadores e conversores analógicos 

digitais (Ibrahim, 2001).  
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Portanto, é um “pequeno” componente eletrônico, dotado de uma inteligência programável, 

utilizado no controle de processos lógicos. São chamados de controladores lógicos, pois a 

operação do sistema baseia-se nas ações lógicas que devem ser executadas, dependendo do 

estado dos seus periféricos de entrada e, ou, de saída, dependendo da aplicação. 

O controle de periféricos, tais como: diodos emissores de luz (LEDS), botões, mostradores 

(displays) de segmentos, mostradores de cristal líquido (LCD), resistências, relés, sensores e 

atuadores em geral. Atualmente, a maioria dos processos industriais é automatizada e com o 

grande avanço da tecnologia, a microeletrônica vem sendo cada vez mais utilizada por sua 

versatilidade e funcionalidade. 

Fonte 2: PIC18F4550 DATASHEET 

 

Figura 2.2: Microcontrolador PIC18F4550 e suas portas 

 

Para a aplicação proposta foi utilizado o PIC18F4550, Figura 2.2. Este modelo possui 40 

pinos, dos quais 35 podem ser configurados como I/O, e diversos periféricos, tais como 

memória EEPROM de 256 bytes, um módulo CCP e ECCP, um módulo SPI e I²C, 13 

conversores A/D de 10bits de resolução com tempo de aquisição programável, dois 

comparadores analógicos, uma comunicação EUSART, um TIMER de 8bits (TIMER2) e três 

de 16bits (TIMER0, TIMER1 e TIMER3), um módulo de detecção de alta/baixa voltagem 

(HLVD), além de ter um módulo USB 2.0 capaz de operar no modo low-speed (1.5Mbps) ou 

full-speed (12Mbps)    (Miyadaira, 2009). 
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Figura 2.3: Estrutura física do PIC18F4550 

 

Uma das vantagens deste microcontrolador é que ele possui interfaceamento USB 

possibilitando a comunicação e alimentação do microcontrolador com um microcomputador. 

Outra vantagem é que ele possui memória Flash, possibilitando assim escrever/apagar com 

grande rapidez (Microchip Technology Inc., 2009). 

O microcontrolador foi programado na linguagem C, mas pode também ser usada a basic, 

pascal e outras, apresentando alternativas de baixo custo, menor gasto de energia e 

simplicidade adequada para seu uso. 

2.3 Linguagem C 

Os programas em C se mostram muito mais eficientes e mais simples de serem desenvolvidos 

por possuírem várias bibliotecas como Comunicação Serial, ADC, EEPRON, I2C, PWM, 

LCD, etc. 

Linguagem C foi desenvolvida por Brian Kernighan e Dennis M. Ritchie na década de70 no 

AT&T Bell Labs. Em pouco tempo, esta linguagem  teve grande utilização em Universidades 

espalhadas pelo mundo, tornando-se praticamente oficial em cursos de engenharias. É uma 

linguagem estruturada, eficiente, rápida e tão poderosa quanto a Linguagem Assembly. A cada 

ano vem aumentando o número de programadores de Microcontroladores que acabam 

migrando da Linguagem Assembly para o C (Holub, 2005). 

O programador não precisa se preocupar com o acesso a bancos, localização de memória e 

periféricos dos Microcontroladores. O Compilador é responsável por gerenciar esses 

controles. Toda essa eficiência da Linguagem C proporciona ao programador preocupar-se 
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apenas com o programa em si e o compilador traduz da Linguagem C para a Linguagem de 

máquina (.HEX) que é a linguagem que os Microcontroladores conseguem entender  

(Mizrahi, 2008). 

2.4 Proteus Virtual System Modelling (VSM) e suas aplicações 

O software Proteus é totalmente único e oferece a capacidade de co-simular tanto elevado e de 

baixo nível código microcontrolador, no contexto de um modo misto de simulação de 

circuitos SPICE, que com esta facilidade de modelagem virtual, pode-se otimizar a produção 

de design de produtos, que consequentemente, reduz os custos de desenvolvimento. 

O Proteus é um conjunto de ferramentas (EDA - Electronic Design Automation) reunidas em 

um único pacote, combinando captura esquemática (ISIS – Intelligent Schematic Input 

System), simulação (ProSpice - SPICE Simulation Programwith Integrated Emphasis), layout 

de PCB (ARES – Advanced Routingand Editing Software) e simulação de projetos eletrônicos 

baseados em microcontroladores (VSM - Virtual System Modelling) (Melo, 2011). 

A parte ISIS, Figura 2.4, é certamente o destaque do Proteus, pois trabalha em conjunto com a 

ferramenta de simulação, ProSpice, isto é, construído o esquemático, a partir da mesma tela 

pode ser feita a simulação (Melo, 2011). 

 

Figura 2.4: Projeto ISIS no Proteus 
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O Proteus Virtual System Modelling (VSM), Figura 2.5, combina também componentes 

animados e modelos de microprocessadores para facilitar a co-simulação de projetos 

completos de microcontroladores baseados. Com esse software, é possível desenvolver e 

testar projetos complexos antes de um protótipo físico ser construído.  

Isso é possível porque você pode interagir com o projeto usando em indicadores de tela, tais 

como LED, LCD, atuadores, interruptores e botões. A simulação ocorre em tempo real (ou 

quase o suficiente para isso): a 1GMHz Pentium III pode simular um sistema de 8051 clock 

básico em mais de 12MHz. Proteus VSM também oferece extensas instalações de depuração, 

incluindo pontos de interrupção, passo a passo e exibição variável tanto para código de 

montagem e fonte de linguagem de alto nível (VSM). 

Normalmente, os engenheiros e técnicos necessitam de gastar tempo para encontrar e corrigir 

problemas, mas esse experimento prévio de projetos facilita o seu desenvolvimento e diminui 

a sua possibilidade de erros durante a implantação. Obviamente a montagem física não será 

ideal como representada no software, alguns erros podem ocorrer durante o processo, porém o 

programa consegue organizar bem os componentes e suas ligações. 

 

Figura 2.5: Projeto ARES no Proteus 
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Para sua programação de linguagem homem-máquina e sua execução, foi utilizada a 

linguagem C, que facilitou bastante o seu desenvolvimento. 

2.5 Compiladores CCS - PCW 

A Custom Computer Services, Inc (CCS) desenvolveu o primeiro compilador C para 

microcontroladores Microchip há mais de 20 anos e continua a fornecer soluções de software 

para desenvolvedores de aplicações embarcadas utilizando PIC®DSC dispositivos MCU e 

dsPIC ®. Os produtos incluem a otimização do compilador de nível profissional, a maior 

biblioteca de funções e comandos específicos de pré-processador já embutidos (Custom 

Computer Services, 2014). 

Utilizou-se do software PCW, Figura 2.6, neste trabalho para compilar os programas 

desenvolvidos nos dispositivos do microcontrolador PIC18F4550, tanto para sua simulação 

quanto para sua montagem física final. 

 

Figura 2.6: IDE PCW 

  

O programa possui uma série de ferramentas e bibliotecas que facilitam a programação em 

linguagem, diminuindo seu tempo de criação e seus erros. 
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2.6 Desenvolvimento da IHM 

Para realização dos primeiros testes de comunicação via Bluetooth do protótipo entre 

microcontrolador e a plataforma Android, construção e programação de um software 

supervisório para monitorar o funcionamento do protótipo, foi utilizado o software App 

Inventor, onde foi criado o aplicativo “MONOGRAFIA”. 

O programa permite aprendizes de programação de computadores a criar softwares de 

aplicação para o sistema operacional Android (SO). Ele usa uma interface gráfica bem similar 

ao da Scratch e o da StarLogo TNG, o qual permite usuários a arrastar e soltar objetos visuais 

para a criação do aplicativo que pode ser executado em dispositivos Android (Hardesty, 

2010). 

O App Inventor, nada mais é que uma aplicação gratuita de código aberto. Seu acesso é feito 

através da internet, onde qualquer usuário pode criar uma conta ou utilizar uma conta do 

Google. Essa ferramenta também disponibiliza a uma página para design e outra para a 

programação. 

A parte de programação é simples e organizada em blocos, o que facilita muito sua criação, 

principalmente em aplicativos que necessitam de códigos maiores. Além disso, essa interface 

intuitiva tornam alguns erros que possam estar ocorrendo durante o seu desenvolvimento, 

mais perceptíveis. 

 

Figura 2.7: App Inventor - Programação em blocos 
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O design mostrado na Figura 2.8, é também muito intuitivo, onde é possível posicionar 

objetos visuais da maneira que o usuário preferir, podendo também importar imagens do 

próprio hardware do computador para o aplicativo Android. Outra vantagem desse software, é 

que ao longo de sua programação e design, o App Inventor permite sempre testes e 

simulações de como está sendo o seu desempenho antes de finalizar o seu programa. 

 

Figura 2.8: App Inventor – Design 

 

2.7 Bluetooth™ e seus protocolos 

Bluetooth é uma especificação industrial para a comunicação em curta distância de redes sem 

fio com um baixo custo e alta operabilidade. A tecnologia de Bluetooth foi projetada 

inicialmente para suportar redes simples de dispositivos e periféricos pessoais como celulares, 

PDAs, computadores e mouses. Tudo começou em 1998, quando cinco empresas (a Ericsson, 

a Nokia, a IBM, a Intel e a Toshiba) formaram um consórcio chamado Bluetooth SIG (Special 

Interest Group) com o objetivo de expandir e romover o conceito Bluetooth e estabelecer um 

novo padrão industrial. Atualmente, já fazem parte deste consórcio empresas como 3Com, 

Compaq, Dell, HP, Lucent, Motorola, NTT DoCoMo, Philips, Samsung, Siemens e Texas. 

Como o Wi-Fi e outras tecnologias wireless atuais, as preocupações com o Bluetooth incluem 

a segurança e a interoperabilidade com outros padrões de networking                      

(Kobayashi, 2004). 
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A tecnologia Bluetooth utiliza-se de um chip que funciona como um micro radio transceptor, 

ou o “Bluetooth Radio”, que funcionam normalmente para aplicações curtas de ate 10 metros 

e operam na faixa ISM (Industrial, Scientific, and Medical) de 2,45 Gigahertz. Porém, essa 

tecnologia não e um bom substituto da Wi-Fi, por ser mais lenta e suportar poucos 

dispositivos. 

Segundo Kobayashi (2004), o núcleo do protocolo é uma pilha de cinco camadas que consiste 

dos seguintes elementos: 

• Rádio: Especifica os detalhes da interface de aérea, incluindo a freqüência, o uso do hopping 

(salto de canais), esquema de modulação e o alcance de transmissão;  

• Baseband: Preocupa-se com o estabelecimento da conexão dentro de uma piconet, 

endereçamento, formato do pacote, sincronismo e controle de energia;  

• Link manager protocol (LMP): Responsável pelo setup entre os dispositivos Bluetooth e 

gerência de requisições externas. Isto inclui aspectos de segurança como a autenticação e 

criptografia, mais o controle do tamanho do pacote do baseband;  

• Logical link control and adaptation protocol (L2CAP): Adapta os protocolos da camada 

superior à camada do baseband. 

• Service discovery protocol (SDP): a informação do dispositivo, os serviços e as 

características dos serviços requeridos podem ser fornecidos para permitir a conexão entre 

dois ou mais dispositivos Bluetooth. 

A tecnologia Bluetooth visa à conectividade de equipamentos, entre eles os dispositivos 

móveis interagindo entre si e com outros dispositivos ao seu redor, móveis ou não. 

Suas principais vantagens são o baixo consumo de energia e baixo custo, o que permite que 

notebooks, celulares, tablets e outros dispositivos móveis, já saiam de fábrica com a 

tecnologia Bluetooth. 

Para o presente trabalho, foi utilizado o módulo Bluetooth HC-06. Este dispositivo é barato e 

de fácil utilização. Ele deve ser alimentado com tensão de 3.6V até 6V e comunica com o 

microcontrolador via porta serial RS232 TTL. A velocidade padrão é de 9600 bytes por 

segundo e sua ligação é simples. O pino RX do módulo é ligado ao pino TX do 

microcontrolador e o pino TX do módulo é ligado ao pino RX do microcontrolador. 
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Assim, pode-se enviar informações ao módulo Bluetooth usando um adaptador (caso 

conectado ao PC) ou utilizar um dispositivo Android, que já tenha a tecnologia embutida, sem 

comprometer o usuário e consumindo pouca energia. 
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3. METODOLOGIA 

O software supervisório (aplicativo Android) troca informações via Bluetooth com o 

microcontrolador PIC18F4550 que, por meio de portas digitais e analógicas, controla seus 

reles, permitindo que a energia solar ou a energia fornecida por um gerador possa suportar 

cargas utilizadas em um prédio. 

3.1 Projeto da Placa de Circuito Impresso 

Após o desenvolvimento do projeto em software, foi desenvolvido o hardware correspondente 

a ser detalhado nos tópicos a seguir. 

3.1.1 Procedimento 

Para a realização do trabalho, foi feito manualmente uma placa de circuito impresso (PCI) de 

Fenolite com uma única face de cobre. Os passos até o protótipo final são descritos a seguir: 

 Desenvolvimento de um modelo feito no programa PROTEUS, especificamente no 

ARES para o dimensionamento de componentes na PCI; 

 As conexões foram impressas e repassadas termicamente para a placa de Fenolite; 

 Colocou-se a placa, já com a tinta impressa em contato com o cobre, no ácido, onde 

fica por alguns minutos. 

 Feito isso, a placa foi retirada do ácido com a ajuda de uma pinça e lavado com água; 

 Foi retirado o resto do papel que ainda havia ficado na placa cuidadosamente para não 

comprometer as trilhas do circuito impresso; 

 Foram feitos furos para a fixação dos componentes e dos parafusos que compõe a PCI; 

 Os dispositivos eletrônicos foram fixados por soldas em seus devidos lugares, 

finalizando a montagem da PCI; 

3.1.2 Componentes da PCI 

Os materiais utilizados para a montagem da PCI podem ser vistas na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1: Relação de materiais da PCI 

Categoria Quantidade Referências Valor 

Capacitores 2 C1-C2 27pF 

Capacitores 1 C5 1nF 

Resistores 4 R1-R2,R5,R12 1k 

Resistores 3 R3,R6,R9 10k 

Resistores 1 R8 100 

Circuito Integrado 1 U2 PIC18F4550 

Transistores 3 Q1-Q3 BC547 

Diodos 2 D1-D2 DIODE 

Botões de contato 4 BOOTL,MUDAPAG,RESET  

Conector LCD 1 J3 CONN-SIL18 

Conector USB 1 J4 AU-Y1007-R 

Reles 2 RL3-RL4 5V 

Potenciômetro 1 RV2 100k 

Cristal de Quartzo 1 X1 20 Mhz 

 

Os demais materiais como a placa de Fenolite, o display LCD, os 2 Leds, conectores, o 

ácido, ferro de solda e outras ferramentas, foram cedidas pelo Laboratório de Máquinas 

Elétricas do Departamento de Engenharia de Controle e Automação (DECAT) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

3.1.2.1   Potenciômetros 

Para simular as tensões recebidas da bateria alimentada por uma placa solar, foi utilizado 

um potenciômetro circular linear na porta analógica do microcontrolador mostrado na 

Figura 3.1. Dessa forma, uma tensão proporcional à posição do cursor do potenciômetro é 

repassada para o conversor A/D, que repassa o seu valor para o microcontrolador em 

forma de valores inteiros de 10 bits, variando-se de 0 a 1023, onde 1023 representa os 5V 

máximos do circuito. 
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Figura 3.1: Potenciômetro de simulação 

 

3.1.2.2   Leds e Botões 

Para a interface entre o microcontrolador e o usuário, foram utilizados 3 botões, um para 

resetar, um para mudar a página no LCD e um para o Bootloader. O sistema varia de acordo 

com o potenciômetro, portanto quando há carga da bateria provida das placas solares, acende-

se um LED verde, caso a carga da bateria esteja baixa, utiliza-se o gerador e para mostrar isso 

acende-se um LED vermelho. Os Led’s e botões foram ligados em portas digitais de I/O do 

PIC, onde nos botões resistores de 1KΩ (pull-up) limitam a corrente que circula nestes 

dispositivos. Com isso o usuário consegue definir condições para o funcionamento de ambos 

para que estes possam funcionar de acordo com as necessidades com poucas linhas de código.  

3.1.2.3   Display LCD 

Para esse projeto, foi utilizado um display de LCD de 16 colunas e 2 linhas, que permite ao 

usuário o monitoramento do sistema de controle da energia em tempo real. O display foi 

programado para acessar 4 dados, divididos em duas páginas, onde cada página contém 2 

desses dados. Essas informações foram escolhidas estrategicamente: 

 - Página de abertura: Mostra o nome do usuário; 

 - Primeira página: São mostradas a potência da carga que está sendo utilizada e a 

potência do gerador; 

 - Segunda página: São mostrados a tensão e corrente da bateria que seria alimentada 

pela energia solar. 

As páginas são mudadas através de um botão (MUDAPAG). 
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Para facilitar as ligações do LCD no microcontrolador, utilizou-se do recurso de modo 

4 bits, ou seja, ao invés de usar 8 pinos (padrão) para a troca de dados, foram usados apenas 4, 

como mostrado na Figura 3.2. Para garantir seu funcionamento, uma biblioteca LCD foi 

aplicada e detalhada no ANEXO I. 

 

Figura 3.2: LCD ligado por 4 fios 

Fonte: Ferreira, D., 2014 

 

3.1.2.4   Bootloader HID 

Para eliminar a necessidade de um gravador externo, o fabricante do microcontrolador 

criou uma forma alternativa de gravação do código no dispositivo. Bootloader é o nome de 

um código que possibilita que esta gravação seja feita por meio da porta USB do 

microcontrolador diretamente do PC através de um programa específico (Ferreira, 2014). 

O botão de boot deve ser colocado no modo bootloader do PIC, que no caso do 

PIC18F4550, fica na porta RB4. O bootloader também facilita a atualização de sua 
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programação. Para isso, basta segurar o botão de boot e pressionar o botão de reset na placa, o 

microcontrolador se prepara para receber uma nova lógica, onde a gravação do novo 

programa é feita por meio da transmissão do seu arquivo “.hex” para a memória do 

microcontrolador. 
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4. RESULTADOS 

4.1  ISIS – Circuito de Simulação 

O projeto de hardware do controlador de energia foi montado, esquematizado e simulado no 

programa Proteus, atendendo aos requisitos propostos. O projeto pode ser visto na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1: Projeto Proteus – ISIS 

 

Como detalhado na Figura 11, foi utilizado para alimentação do sistema e para a gravação 

do programa desenvolvido no microcontrolador, um circuito USB e para a simulação das 

entradas um simples potenciômetro de 100K. O circuito do oscilador externo foi montado 

para ser utilizado como fonte de clock para o processamento das informações, onde a 

velocidade de processamento das mesmas é proporcional à frequência do cristal. 

Foi montado também um circuito de botões, onde o botão “MUDAPAG” muda a página 

do LCD, habilitando a visualização de mais informações enviadas pelo microcontrolador, 



35 
 

o “RESET”, que reinicia a PCI e finalmente o botão “BOOTL” que é acionado para 

conexão USB da PCI e o PC. 

4.2  ARES – Placa de Controle  

Foi utilizado o ARES para garantir trilhas e conexões entre os componentes da placa de 

controle. Os resultados podem ser vistos nas Figuras 4.2 e 4.3. 

 

Figura 4.2: Proteus - ARES - Bottom Copper 

 

Figura 4.3: Proteus - ARES - Top Silk 
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4.3  PIC C Compiler 

A programação das tarefas a serem feitas foi descrita em linguagem C por meio de um 

sorftware (PIC C Compiler – PCW). O código encontra-se explícito no ANEXO II deste 

documento. 

4.4  App Inventor 

Após a criação do aplicativo e o projeto salvo, a opção Build no App Inventor pode ser 

utilizada para a realização do download do arquivo “.apk”, tanto para o PC quanto para outros 

dispositivos através da Play Store da Google. 

A versão do aplicativo final superou as expectativas, possibilitando a conexão Bluetooth de 

aquisição de dados da PCI para o dispositivo móvel Android. 

O App Inventor mostrou-se ser uma ferramenta boa, que apesar de simples, proporciona a 

criação de vários tipos de aplicativos. Também, facilita a programação, além de oferecer ao 

usuário várias formas de design (Figura 4.4) e de layouts (Figura 4.5), a fim de alcançar alta 

interatividade entre o homem e a máquina. 

 

Figura 4.4: Projeto Design App Inventor 
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Figura 4.5: Programação em blocos - App Inventor 

 

4.5  Placa de Controle Final 

Após testes e simulações feitas no Proteus, a placa foi montada de acordo com as Figuras 4.6 

e 4.7. 

 

Figura 4.6: Placa PCI - Vista superior 
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Ela apresentou  resultados satisfatórios provando seu funcionamento por meio de uma simples 

simulação feita por potenciômetros manuais, enviando constantemente os dados adquiridos 

pelo microcontrolador para o aplicativo supervisório.  

 

Figura 4.7: Cobre da PCI corroído 

 

O processo de fabricação manual da PCI é extremamente delicado em todas as suas etapas. A 

sua transferência térmica da tinta impressa que pode ficar fora do local desejado, 

comprometendo a placa de fenolite; sua corrosão pode ser mal feita por diversas razões, 

acusando algumas falhas; trilhas muito finas podem falhar ou estarem corrompidas; trilhas 

muito largas podem invadir o espaço de outras ou fechar curto-circuito; o processo de furação 

para a passagem e fixação de componentes da PCI também e minucioso e finalmente, a 

soldagem dos componentes se torna complicada pelo pequeno espaço de trabalho oferecido. 
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5. CONCLUSÃO 

Os projetos de simulação no Proteus ISIS e ARES funcionaram conforme esperado e sua 

implementação atendeu todas as especificações do projeto, simulando cargas por meio de 

potenciômetros vindas de painéis solares, facilitando também, o projeto da PCI final. 

Foi realizado um interfaceamento da placa de controle e um aplicativo (software) Android por 

meio de comunicação Bluetooth com o programa App Inventor, onde o software supervisório 

recebeu os dados do microcontrolador corretamente da PCI e os seus dados foram impressos 

na tela do mesmo, sempre atualizando e mantendo o usuário informado sobre o processo de 

escolha das fontes de energia. 

O interfaceamento (supervisório) atendeu a proposta do projeto, onde podemos monitorar a 

forma de utilização da energia simulada pelo potenciômetro manual por meio de um 

aplicativo, de forma remota através do módulo Bluetooth HC-06. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros, deve-se fazer a amostragem dos dados diretamente de uma bateria 

alimentada por uma placa fotovoltaica, não apenas simulando suas cargas, tornando-se assim, 

um projeto mais real. Os dados necessários para obter-se a corrente podem ser adquiridos 

através de sensores de efeito Hall e suas tensões, através de divisores de tensão. 

Além disso, seria interessante incluir outras variáveis para melhorar o processo e seu controle. 

Através da aquisição de dados do microcontrolador, é possível criar gráficos da utilização de 

energia, calcular gastos em tempo real, estimar a quantidade de custo dessa energia 

economizado e criar um histórico para futura análise. 

Finalmente, sugere-se uma transformação da corrente contínua fornecida pelas placas 

fotovoltaicas em corrente alternada para seu uso em diversos outros dispositivos. 
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ANEXO I: 

#ifndef lcd_enable 

#define lcd_enable     pin_a5      // pino enable do LCD 

#define lcd_rs         pin_a4      // pino rs do LCD 

#define lcd_d4         pin_d4      // pino de dados d4 do LCD 

#define lcd_d5         pin_d5      // pino de dados d5 do LCD 

#define lcd_d6         pin_d6      // pino de dados d6 do LCD 

#define lcd_d7         pin_d7      // pino de dados d7 do LCD 

#endif 

#define lcd_type 2           // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 linhas 

#define lcd_seg_lin 0x40    // Endereço da segunda linha na RAM do LCD 

// a constante abaixo define a seqüência de inicialização do módulo LCD 

byte CONST INI_LCD[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6}; 

 

byte lcd_le_byte() 

// lê um byte do LCD (somente com pino RW) 

{   byte dado; 

   // configura os pinos de dados como entradas 

   input(lcd_d4); 

   input(lcd_d5); 

   input(lcd_d6); 

   input(lcd_d7); 

   // se o pino rw for utilizado, coloca em 1 
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   #ifdef lcd_rw 

      output_high(lcd_rw); 

   #endif 

   output_high(lcd_enable); // habilita display 

   dado = 0;   // zera a variável de leitura 

   // lê os quatro bits mais significativos 

   if (input(lcd_d7)) bit_set(dado,7); 

   if (input(lcd_d6)) bit_set(dado,6); 

   if (input(lcd_d5)) bit_set(dado,5); 

   if (input(lcd_d4)) bit_set(dado,4); 

   // dá um pulso na linha enable 

   output_low(lcd_enable); 

   output_high(lcd_enable); 

   // lê os quatro bits menos significativos 

   if (input(lcd_d7)) bit_set(dado,3); 

   if (input(lcd_d6)) bit_set(dado,2); 

   if (input(lcd_d5)) bit_set(dado,1); 

   if (input(lcd_d4)) bit_set(dado,0); 

   output_low(lcd_enable);   // desabilita o display 

   return dado;   // retorna o byte lido} 

void lcd_envia_nibble( byte dado ) 

// envia um dado de quatro bits para o display 

{  // coloca os quatro bits nas saidas 
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   output_bit(lcd_d4,bit_test(dado,0)); 

   output_bit(lcd_d5,bit_test(dado,1)); 

   output_bit(lcd_d6,bit_test(dado,2)); 

   output_bit(lcd_d7,bit_test(dado,3)); 

   // dá um pulso na linha enable 

   output_high(lcd_enable); 

   output_low(lcd_enable);} 

 

void lcd_envia_byte( boolean endereco, byte dado ) 

{   // coloca a linha rs em 0 

   output_low(lcd_rs); 

   // aguarda o display ficar desocupado 

   //while ( bit_test(lcd_le_byte(),7) ) ; 

   // configura a linha rs dependendo do modo selecionado 

   output_bit(lcd_rs,endereco); 

   delay_us(100);   // aguarda 100 us 

   // caso a linha rw esteja definida, coloca em 0 

   #ifdef lcd_rw 

      output_low(lcd_rw); 

   #endif 

   // desativa linha enable 

   output_low(lcd_enable); 

   // envia a primeira parte do byte 
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   lcd_envia_nibble(dado >> 4); 

   // envia a segunda parte do byte 

   lcd_envia_nibble(dado & 0x0f); 

} 

void lcd_ini() 

// rotina de inicialização do display 

{   byte conta; 

   output_low(lcd_d4); 

   output_low(lcd_d5); 

   output_low(lcd_d6); 

   output_low(lcd_d7); 

   output_low(lcd_rs); 

   #ifdef lcd_rw 

  output_high(lcd_rw); 

   #endif 

   output_low(lcd_enable); 

   delay_ms(15); 

   // envia uma seqüência de 3 vezes 0x03 

   // e depois 0x02 para configurar o módulo 

   // para modo de 4 bits 

   for(conta=1;conta<=3;++conta) 

   {     lcd_envia_nibble(3); 

      delay_ms(5);   } 
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   lcd_envia_nibble(2); 

   // envia string de inicialização do display 

   for(conta=0;conta<=3;++conta) lcd_envia_byte(0,INI_LCD[conta]); 

   delay_ms(10);} 

void lcd_pos_xy( byte x, byte y) 

{   byte endereco; 

   if(y!=1) 

      endereco = lcd_seg_lin; 

   else 

      endereco = 0; 

   endereco += x-1; 

   lcd_envia_byte(0,0x80|endereco); 

} 

void lcd_escreve( char c) 

// envia caractere para o display 

{   switch (c) 

   {     case '\f'    :   lcd_envia_byte(0,1); 

              delay_ms(2); 

            break; 

     case '\n'   : 

     case '\r'    :   lcd_pos_xy(1,2); 

              break; 

     case '\b'    :   lcd_envia_byte(0,0x10); 
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              break; 

     default   :   lcd_envia_byte(1,c); 

              break;  }} 

char lcd_le( byte x, byte y) 

// le caractere do display 

{   char valor; 

   // seleciona a posição do caractere 

   lcd_pos_xy(x,y); 

   // ativa rs 

   output_high(lcd_rs); 

   // lê o caractere 

   valor = lcd_le_byte(); 

   // desativa rs 

   output_low(lcd_rs); 

   // retorna o valor do caractere 

   return valor;} 
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ANEXO II: 

#include <18F4550.H>   // arquivo de definições do microcontrolador usado 

#fuses HS,NOWDT,PUT,NOBROWNOUT,NOLVP    // bits de configuração 

#device ADC = 10 //conversor Analogico Digital 

// Configurações do Projeto 

#use delay(clock=20000000) // informa ao sistema o frequência de clock, para temporização 

#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7) // usa said rs232 para comunicacao com 

bluetooth – baud (frequencia de transmissão) / xmit (envia dados atraves do pino c6) / rcv 

(recebe os dados através do pino c7) 

// bootloader: 

#build (reset=0x1100, interrupt=0x1108)  // codigo comeca logo apos o bootloader 

#org 0, 0x10FF {}                      //não apaga o bootloader do microcontrolador 

#include "LCD4B.c" // biblioteca do LCD 4 fios 

#define t_filtro 30 //tamanho do filtro 

//Variáveis: 

long int T_Gerador; 

long int I_Cargas; 

long int T_Bateria; 

long int I_Bateria; 

long int I_Gerador; 

long int filtro1=t_filtro; 

//limpa os flags 

int flags=0; 
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float POTgerador; 

float POTbateria; 

float POTcarga; 

float bateriaT; 

float bateriaC; 

// variavel mudança de tela 

int tela = 0; 

//Flags dos botoes: 

#bit   bt_1_press = flags.0 

#bit   bt_2_press = flags.1 

#bit   bt_3_press = flags.2 

// Definição e inicialização dos ports 

#use   fast_io(a) 

#use   fast_io(b) 

#use   fast_io(c) 

#use   fast_io(d) 

#use   fast_io(e) 

 

#byte   porta = 0xf80 

#byte   portb = 0xf81 

#byte   portc = 0xf82 

#byte   portd = 0xf83 

#byte   porte = 0xf84 
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 // Entradas 

#bit Muda_Pagina = portb.2 

#bit rele1 = portc.0 

#bit rele2 = portd.0 

#bit powerlcd = portc.5 

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 *                          Configurações do Pic                           * 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ 

   void main() 

{ 

      // configura os tris (I/O) 

      set_tris_a(0b11111111); 

      set_tris_b(0b11111111); 

      set_tris_c(0b11011000); 

      set_tris_d(0b00000000); 

      set_tris_e(0b00001000); 

      // inicializa os ports 

      porta=0x00;            // limpa porta 

      portb=0x00;            // limpa portb 

      portc=0x00;            // limpa portc 

      portd=0x00;            // limpa portd 

      porte=0x00;            // limpa porte 
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disable_interrupts(GLOBAL); //liga as interrupções globais 

 //Inicializa Display e escreve menssagem inicial: 

   lcd_ini(); 

   lcd_pos_xy (1, 1); 

   printf (lcd_escreve,"MONOGRAFIA"); 

   printf (lcd_escreve,"\n    ANDRE"); 

   delay_ms(2000);     

   

//*************************************************************************   

//Configurações dos Timers e PWM 

   setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8); /*define utilização do clock externo para 

base de tempo, e a divide por 1 */ 

   setup_timer_2(t2_div_by_16,255,1); //48MHz / 4 / 16 / 255 = 2,941 kHz = Fpwm 

    enable_interrupts(INT_TIMER1); //liga as interrupções do timer1. 

   enable_interrupts(GLOBAL); //liga as interrupções globais 

   

//*************************************************************************        

// configura microcontrolador 

   setup_adc (adc_clock_div_32); 

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 *                              Rotina principal                           * 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ 

   while(TRUE) 

   { 
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       //Leitura das portas analogicas e conversão para digital: 

  SET_ADC_CHANNEL(0); 

         delay_us(10); 

         T_Gerador = read_adc(); 

         delay_us(30); 

       

         SET_ADC_CHANNEL(1); 

         delay_us(10); 

         I_Cargas = read_adc(); 

         delay_us(30); 

       

        SET_ADC_CHANNEL(2); 

         delay_us(10); 

         T_Bateria = read_adc(); 

         delay_us(30); 

 

       SET_ADC_CHANNEL(3); 

         delay_us(10); 

         I_Bateria = read_adc(); 

         delay_us(30);    

       

  SET_ADC_CHANNEL(4); 

         delay_us(10); 



55 
 

         I_Gerador = read_adc(); 

         delay_us(30); 

       

      // Tratamento dos sinais dos conversores A/D:           

      POTbateria = ((I_Bateria*((float)10/1023)-5))*(T_Bateria*((float)10/1023)+10); 

      POTgerador = ((I_Gerador*((float)10/1023)))*(T_Gerador*((float)12/1023)); 

      POTcarga = (I_Cargas*((float)60/1023)*127); 

 

// Calculo dos valores de corrente e tensao 

      bateriaT = (T_Bateria*5/1023)+10; 

      bateriaC = (I_Bateria)*60/1023; 

       

      // Escolhe o chaveamento do rele1 e 2 (bateria ou gerador)       

      if(I_Bateria<500){ 

         rele1 = 1; 

         rele2 = 0; 

         printf(rele1); 

         delay_ms(2000); 

      } 

      if(I_Bateria>500){ 

         rele1 = 0; 

         rele2 = 1; 

         printf(rele1); 
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         delay_ms(2000); 

        }   

      //inicio do tratamento de bounce para o botao que seleciona a tela que vai aparecer no 

Display    

      if(!Muda_Pagina){          

         if(!(bt_1_press)){             

            if(filtro1 != 0){ 

               filtro1--; 

               }             

            else { 

               bt_1_press=1; 

               tela=!tela;                          

            }   

         } 

      else  

         { filtro1 = t_filtro; 

            bt_1_press=0;} 

     }          

 switch (tela){ 

      case 0: 

      lcd_pos_xy(1,1); 

      printf(lcd_escreve,"POT CARGA: "); 

      lcd_pos_xy(11,1); 
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      printf(lcd_escreve,"%f",POTcarga); 

      lcd_pos_xy(1,2); 

      printf(lcd_escreve,"P GERA:"); 

      lcd_pos_xy(11,2); 

      printf(lcd_escreve,"%f",POTgerador); 

      break; 

       

      case 1:       

      lcd_pos_xy(1,1); 

      printf(lcd_escreve,"T BAT:"); 

      lcd_pos_xy(7,1); 

      printf(lcd_escreve,"%f",bateriaT); 

      lcd_pos_xy(1,2); 

      printf(lcd_escreve,"I BAT:"); 

      lcd_pos_xy(7,2); 

      printf(lcd_escreve,"%f", bateriaC); 

      break; 

      } 

} 

} 


