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RESUMO 

 

Dispositivos móveis estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, temos como exemplo 

disso a popularização de smartphones e tablets. O uso desses dispositivos tem uma grande 

limitação em relação ao desempenho de suas baterias. À medida que os celulares incorporam 

mais funcionalidades, a durabilidade da bateria reduziu. Nas lojas de aplicativos, e até o 

próprio dispositivo, fornecem ao usuário informações de quanto tempo de bateria ele ainda 

possui, mas não sabemos até onde podemos confiar nessas informações e saber a duração real 

da bateria com determinado ritmo de consumo. Diante dessa situação, este trabalho avaliou o 

consumo de bateria de um smartphone, utilizando uma metodologia via hardware e outra via 

software. A metodologia via hardware utilizou uma placa Arduino e via software utilizou o 

aplicativo ARO da AT&T para coleta dos dados. Os testes foram feito simultaneamente e os 

resultados coletados via hardware e via software comparados. Conseguimos mostrar que os 

resultados da coleta de dados via hardware são mais precisas que os dados coletados pelo 

aplicativo ARO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Mobile devices are increasingly present in our daily lives, we have the example of the 

popularity of smartphones and tablets. The use of these devices has a great limitation on the 

performance of your batteries. As cell phones become more technologically advanced, the 

less battery life. In app stores, and even the device itself, provide the usurer information as 

battery it still has, but do not know how far we can rely on such information and know the 

actual battery life with certain pattern of consumption. Given this situation, this study 

evaluated the use of battery of a smartphone, using a methodology in hardware and other 

software. The methodology used hardware via an Arduino board via software and used the 

ARO application from AT&T for data collection. The tests were done simultaneously and the 

results collected in hardware and in software compared. We have shown that the hardware via 

data collection results are more accurate than the data collected by ARO application. 
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1 – INTRODUÇÃO 

1.1 – Considerações inicias  

Devido aos avanços na fabricação de componentes eletrônicos, a computação ubíqua tem 

crescido cada vez mais. Isso pode ser visto em nosso cotidiano com o crescimento das vendas 

de dispositivos móveis em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, no primeiro semestre de 

2014, a venda de smartphones correspondeu a 75% do total de vendas dos aparelhos (G1, 

2014), além do mais, o país possui a quarta posição mundial em números de smartphones: 70 

milhões (GUIMARÃES, 2014).  

Com esse crescimento no número de usuários, as fabricantes desses dispositivos vêm se 

preocupando cada vez mais com o desempenho de seus aparelhos. Com isso, tanto os sistemas 

operacionais como o hardware tem se desenvolvido consideravelmente para promover uma 

melhor utilização do usuário final. 

Uma grande limitação que os dispositivos móveis possuem hoje em dia diz respeito à sua 

autonomia. Baterias de smartphones duram em média um dia, enquanto as baterias de 

celulares mais antigos, com menos tecnologias, duram de 3 a 5 dias.  

Devido a essa limitação, existem muitas pesquisas com o propósito de melhorar a tecnologia 

das próprias baterias, ou até mesmo, aperfeiçoar o consumo de bateria dos smartphones. 

Porém, para conseguir essa otimização de consumo, é necessário entender como é o consumo 

de bateria nos dispositivos, por exemplo: quanto e como um aplicativo gasta de bateria 

quando está sendo executado? Sabendo respostas de perguntas como essa, ou seja, como e 

quanto um aplicativo consome energia, os desenvolvedores conseguem aperfeiçoar suas 

aplicações para um menor consumo. 

Nas lojas virtuais de aplicativos, existem algumas ferramentas para realizar a medida de 

consumo de bateria, porém essas ferramentas muitas vezes são ineficientes por sua 

imprecisão. A AT&T (American Telephone and Telegraph) com o intuito de ajudar a 

comunidade de desenvolvedores criou a ferramenta ARO (Application Resource Optmizer). 

Esta ferramenta é capaz de ajudar na construção de aplicativos para que eles sejam mais 

eficientes em questão de processamento, transferência de dados e que ainda gastem menos 

energia. Contudo, em termos de precisão, a ferramenta trabalha com estimativas e não 

medidas reais de consumo de energia (ARO, 2014). 
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Com o problema de falta de precisão das medidas de consumo feita pelos aplicativos, esse 

trabalho propõe uma metodologia para avaliar com maior exatidão esses valores. Para tal, 

utiliza-se de sistema embarcado para realizar medidas de consumo de bateria via hardware. A 

medida realizada via hardware é então comparada com os valores da ferramenta ARO. 

 

1.2 - Objetivo 

Comparar e analisar os resultados obtidos através das medições de decaimento da bateria 

feitas pelo aplicativo ARO e o sistema proposto nesse trabalho. 

 

1.3 - Metodologia 

No desenvolvimento desse trabalho, realizou-se uma abordagem do problema, justificando-se 

a necessidade do desenvolvimento da medida via hardware. Fez-se uma revisão de conceitos 

pertinentes à resolução do problema e um estudo de trabalhos relacionados ao tema. 

Para realizar a medida via hardware foi utilizada uma placa Arduino UNO. 

Uma impressora 3D foi utilizada para criação de peças com a finalidade de deixar as conexões 

firmes na montagem do circuito e proporcionar maior precisão nas leituras dos dados 

Simultaneamente a coleta de dados via hardware utilizou-se o aplicativo ARO para fazer o 

monitoramento de consumo.  

Os dados coletados via hardware e via aplicativo foram plotados em gráficos para análise e 

comparação. 

 

1.4 – Organização do trabalho 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: 

No capítulo 1 é feita uma introdução sobre o assunto de estudo, bem como sua justificativa, os 

objetivos e a metodologia utilizada. A seguir, no capítulo 2, são apresentadas a revisão 

bibliográfica sobre os conceitos envolvidos no estudo e a apresentação dos materiais 
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utilizados na metodologia proposta. No capítulo 3, priorizamos os trabalhos de Silva (2011), 

Rice e Hay (2011) e Trestian et al (2011) que foram utilizados como inspiração para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. Nosso estudo de análises e comparações será respaldado a 

partir desses estudos.  No capítulo 4, a metodologia utilizada na pesquisa será descrita e no 

capítulo 5 apresentaremos nossas análises e resultados. Para finalizar, no capítulo 6, serão 

apresentadas as conclusões obtidas nesse estudo. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A seguir, apresentamos a revisão bibliográfica sobre os equipamentos que foram utilizados 

para desenvolver o presente trabalho. 

 

2.1 - Arduino 

O Arduino é um conceito de hardware e software livre que vem ganhando espaço cada vez 

mais, seja da mais simples aplicação até as mais complexas, como por exemplo, no controle 

de aeronaves não tripuladas.  

O projeto Arduino foi criado na Itália em 2005 com o objetivo de oferecer uma plataforma de 

prototipagem eletrônica de baixo custo e de fácil manuseio por qualquer pessoa interessada 

em criar projetos com objetos e ambientes interativos (ARDUINO, 2011). Com sua simples 

programação, fácil aplicação e por ser um dispositivo multiplataforma, podendo ser 

configurado em Windows, Linux e Mac, ganhou vários adeptos pelo mundo. Em 2008 vendeu 

dezenas de milhares de placas para estudantes e projetistas do mundo inteiro (RENA et al, 

2013). 

O Arduino é uma placa com entradas e saídas (I/O), podendo ser digitais ou analógicas, além 

de uma interface serial via conexão USB para comunicação com o computador (PINTO, 

2011). As entradas podem ser feitas por sensores. Os dados de entrada são processados por 

microcontroladores Atmega, e logo após se tem as saídas que são as decisões tomadas de 

acordo com a programação. Na Figura 2.1 está representado o processamento do Arduino: 

 

Figura 2.1 – Processamento do Arduino. 

Fonte (RENA et al, 2013) 

A linguagem de programação utilizada é similar a C/C++, com funções simplificadas. Isso 

torna a programação bem simples e fácil em relação a outros microcontroladores. A tabela 2.1 

nos exemplifica os principais comandos. 
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Tabela 2.1 – Comando Arduino.  

Fonte (BORTHOLOTTO,2010) 

 

Para Rena, Brasil e Cunha (2013), o Arduino é um kit de desenvolvimento, que pode ser visto 

como uma unidade de processamento capaz de mensurar variáveis do ambiente externo 

transformadas em um sinal elétrico correspondente, através de sensores ligados aos seus 

terminais de entrada. De posse da informação, ele pode processá-la computacionalmente. Por 

fim, ele pode ainda atuar no controle ou no acionamento de algum outro elemento 

eletroeletrônico conectado ao terminal de saída. 

 

2.1.1 – Ambiente de Programação 

Para realizar a programação, o Arduino possui seu próprio ambiente de desenvolvimento 

integrado ao hardware (IDE – Integrated Developement Environment) para escrever o código 

e gerar o programa que será enviados para a placa eletrônica (PINTO, 2011).   

A Figura 2.2 mostra como é a IDE utilizada pelo Arduino. Esta possui uma área de texto para 

escrever o código, botões de comandos e uma área abaixo destinada às mensagens de 

comunicação com o usuário. 
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Figura 2.2 – IDE Arduino 

 

Os botões de comandos serão explicados após a Figura 2.3: 

 

Figura 2.3 – Botões de comando 

De acordo com a Figura 2.3, o botão 1 é utilizado para compilação do código; o botão 2 para 

fazer o upload do código para ser gravada na placa; o botão 3 para abrir um novo programa; 

botão 4 para abrir um projeto já existente; botão 5 para salvar o código que está aberto e o 

botão 6 para abrir um aplicativo que monitora a comunicação serial entre a placa e o 

computador. 
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2.1.2 - Arduino  

Nesta seção apresentamos a placa Arduino utilizada para realização do trabalho dessa 

monografia. Como pode ser visto na Figura 2.4, com as devidas configurações, explanadas a 

seguir, a placa passa a ser o centro de controle capaz de manipular diversos tipos de 

aplicações.  

 

Figura 2.4 – Arduino UNO 

 

Para funcionar, a placa necessita de uma fonte de energia de 5V. Quando está conectada ao 

computador, ela recebe essa energia através do cabo USB (Item 2 da Figura 2.4). Caso a placa 

não esteja conectada ao computador, a energia é fornecida por uma fonte externa (fonte 

conectada a tomada, bateria pilha, ou qualquer tipo de conte que tenha saída de 5v) e 

conectada ao item 3 da Figura 2.4. 

O Arduino utilizado possui um botão reset (item 1 da Figura 2.4) e um pino reset (item 5 da 

Figura 2.4), usado para reiniciar a placa. Ao ativar alguns deles a placa é desligada e ligada 

logo em seguida e o código reinicia a execução desde o inicio. 

A placa possui também 14 pinos digitais (item 4 da Figura 2.4), estes podem ser usados tanto 

para entrada como para saída. Desses pinos digitais, seis podem ser usados como saída PWM 

(Pulse-Width Modulation). 

As entradas analógicas são constituídas por seis pinos (item 6 da Figura 2.4), e recebem dados 

coletados por sensores, potenciômetros etc. 
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O microcontrolador utilizado pelo Arduino (item 7 da Figura 2.4) é um ATMega328 da 

família AVR da fabricante ATMEL. Ele possui um processamento de 8 bits e foi construído 

sobre a tecnologia RISC (Reduced Instruction Set Computer) e arquitetura Harvard 

modificada. Possui uma resolução de 10 bits, ou seja, para entradas analógicas o 

microcontrolador consegue fazer a divisão desses dados de 2
10 

(ATMEL;2014). 

 

2.1.2.1 Arquitetura Harvard 

A arquitetura Harvard teve suas raízes na Universidade de Harvard, a partir de um projeto de 

computador Harvard Mark I, durante a segunda guerra mundial. Mas o projeto mesmo só foi 

impulsionado a partir da década de 70 com a criação de circuitos integrados por diversas 

empresas do segmento, como a Signetics, Intel e General Instruments. 

Essa arquitetura separa o barramento de memória de dados das memórias de programa, onde 

estão as instruções. Com essa configuração de barramentos separados, se ganha em 

velocidade no tratamento de dados e dos programas pois pode buscar uma nova instrução 

enquanto está executando outra. A Figura 2.5 exemplifica como isso é feito. (SANTOS; 2011) 

 

 

Figura 2.5 – Arquitetura Harvard 

A arquitetura Harvard modificada (utilizadas nos microcontroladores ATMega) possui 

algumas diferenças em relação à arquitetura Harvard. Uma dessas diferenças está na 

possibilidade de permitir que o conteúdo da memória de programa seja acessado como se 

fosse memória de dados (SANTOS, 2011). 
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2.1.2.2 - Tecnologia RISC 

Reduced Instruction Set Computer (RISC) ou Computador com um Conjunto Reduzido de 

Instruções é um tipo de arquitetura que favorecem instruções pouco complexas que levam 

aproximadamente o mesmo tempo para serem executados (VALENTE, 1991). 

As principais características dessa arquitetura são: 

•número de instruções limitado; 

•codificação de instruções em uma palavra de tamanho fixo; 

•execução sem micro-código; 

•altas taxas de execução (próximas a 1 instrução/ciclo); 

•uso intenso de pipelines; 

•poucos modos de endereçamento; 

•operações envolvendo a memória principal restrita a transferências (LOAD, STORE); 

•operações lógicas e aritméticas entre registradores, tipicamente com instruções de três 

endereços. Instruções complexas: apenas incluir quando o benefício no desempenho 

compensar a degradação de velocidade (VALENTE, 1991); 

 

2.2 - Impressora 3D 

A impressora 3D é um equipamento capaz de criar um objeto em 3 dimensões a partir de um 

modelo digital. A impressão se dá através de um processo aditivo, no qual camadas são 

adicionadas sucessivamente de modo a compor objetos de formatos variados (AZEVEDO, 

2013). 

Este tipo de equipamento pode ser utilizado como prototipagem rápida, com grandes 

vantagens de custo, já que não há desperdício de material e o valor do próprio material 

utilizado (filamento bioplástico ABS) possui um baixo custo. 

Para confeccionar as peças utilizadas nesse projeto (ver Figura 4.2), foi utilizada a impressora 

3D Makerbot Replicator 2x. Ela é capaz de imprimir objetos com dimensão até 
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28.5x15.3x15.5cm, com camadas que podem ter uma espessura de apenas 100 microns. 

Figura 2.6 da impressora. 

 

Figura 2.6 – Impressora 3D 

 

2.2.1 – Funcionamento da impressora 3D 

A impressora utilizada tem como princípio de funcionamento a extrusão plástica e a 

deposição em camadas. O equipamento possui um bico de extrusão que se movimenta nos 

eixo X e Y, além de uma mesa quente que se movimenta no eixo Z. 

Na impressão, o bico de extrusão esquenta até a temperatura de fusão do plástico ABS e este 

se movimenta nos eixo X e Y, quando termina a camada, a mesa quente se movimenta para 

baixo no eixo Z e o bico de extrusão depõe o material na próxima camada repetindo o 

processo.  

 

2.2.2 – Software de modelagem 

Para modelar os objetos a serem impressos, foi utilizado o software 123D Design da 

Autodesk. O software possui uma interface que permite uma fácil manipulação pelo usuário. 

A Figura 2.7 mostra a interface do software. 



21 

 

 

Figura 2.7 – Software 123D 

Após ser feita a modelagem do objeto, o formato que se deve salvar para imprimir na 

impressora 3D chama-se ”.stl” (Standart Tesselation Language). Este tipo de formato é 

compatível com CAD e outros diversos software de desenho digital e largamente utilizada 

para prototipagem rápida ou qualquer outra forma de manufatura computadorizada 

(AZEVEDO, 2013).  

 

2.3 - ARO 

O ARO é uma ferramenta de diagnóstico criada pela AT&T  para auxiliar desenvolvedores na 

criação de seus aplicativos. Seu objetivo é medir o desempenho, velocidade, impacto de rede 

e consumo de bateria em aplicativos de dispositivos móveis. 

Para fazer as medições é preciso instalar o aplicativo ARO-Data Collector no dispositivo. 

Esse aplicativo gera um relatório do comportamento do dispositivo durante o teste, contendo 

o comportamento dos processadores, memória, transferências de dados e o consumo da 

bateria. Na Figura 2.8 de exemplo da interface do aplicativo. 



22 

 

 

Figura 2.8 – ARO 

Para visualizar o relatório, usamos o ARO Analyzer em um computador. O ARO Analyzer 

gera gráficos estatísticos do comportamento do dispositivo durante os testes e também dá 

dicas de onde o aplicativo deve ser modificado para que o desempenho no próximo teste tenha 

melhores resultados 

 

2.4 - Baterias 

Segundo Coelho (2001), bateria é um elemento que armazena energia elétrica. Dependendo 

das reações químicas internas, provocadas por alterações no circuito externo, esta energia 

pode ser armazenada ou fornecida. Uma bateria nunca gera energia. 

Uma bateria funciona basicamente pelo processo de reação química de oxidação e redução, no 

qual a oxidação tem o processo de liberar elétrons e o de redução consumir elétrons. 

(JUNIOR, 2004)  

Os elementos básicos que compõe uma bateria são: um catodo para receber elétrons, um 

ânodo feito de um material que pode contribuir com elétrons, um eletrólito e um separador. A 

Figura 2.9 exemplifica o processo. 
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Figura 2.9 – Elementos de uma bateria 

Fonte: ( JUNIOR, 2004) 

 

Durante a descarga da bateria, no ânodo ocorre a liberação de elétrons para o processor de 

oxidação, no qual gera íons positivos. Ao mesmo tempo, o cátodo gera íons negativos para 

receber os elétrons. O separador entre o ânodo e o cátodo permite o fluxo livre entre os íons 

positivos e negativos. O fluxo dos elétrons é feito pelo circuito externo do sistema. Em uma 

bateria recarregável o processo é reversível, na descarga o terminal positivo é o cátodo e o 

terminal negativo o ânodo. Porém, durante a carga ocorre o inverso: o terminal positivo é o 

ânodo e o terminal negativo o cátodo.( JUNIOR, 2004) 

Normalmente, o ânodo é feito de um metal, e o cátodo é formado por um óxido metálico, mas 

isso não é  uma regra. Uma bateria recarregável pode ser obtida com combinações de muitos 

elementos e compostas por vários tipos de eletrólitos, que podem gerar corrente elétrica. 

(JUNIOR, 2004) 

 

2.4.1.1 - Bateria primarias ou não recarregáveis 

Esse tipo de bateria não possui a capacidade de ser recarregada eletricamente, sendo assim, 

uma vez descarregadas, elas são descartadas. 

As pilhas primárias são baratas e largamente utilizadas para dispositivos eletrônicos portáteis 

e elétricos, iluminação, equipamento fotográfico, brinquedos, backup de memória etc. 



24 

 

As principais vantagens das baterias primárias são: alta densidade de energia para baixas e 

moderadas taxas de descarga, pouca ou nenhuma manutenção e facilidade de uso. (SILVA, 

2011). 

A Figura 2.10 mostra exemplo de pilhas primárias. 

 

Figura 2.10 – Baterias primarias 

 

2.4.1.2 – Baterias secundárias ou recarregáveis 

As baterias secundárias podem ser recarregadas eletricamente após a descarga até a sua 

condição original, passando a corrente por elas no sentido oposto ao da corrente de descarga 

(SILVA, 2011). 

As aplicações desses tipos de baterias são divididos em duas categorias: 

 Quando a bateria é utilizada para armazenamento de energia ficam ligadas à fonte de 

energia elétrica principal e só fornecem energia de acordo com a demanda. Exemplos: 

sistemas elétricos de automóveis e aviões, nobreaks, veículos elétricos híbridos e 

sistemas de energia elétrica de nivelamento de carga. 

 Quando a bateria é usada como uma bateria primária, porém ao ser totalmente 

descarregada é possível ser recarregada em vez de ser descartadas. Exemplos: em 

eletroeletrônicos portáteis, ferramentas elétricas etc. 
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Segundo SILVA (2011), as baterias secundárias possuem também a característica de alta 

densidade de energia (Capacidade de Carga), alta taxa de corrente de descarga, curvas de 

descarga plana e bom desempenho sob baixas temperaturas. 

Algumas baterias, conhecidas como tipos mecanicamente recarregáveis, são recarregadas pela 

substituição do eletrodo esgotado, geralmente o ânodo de metal, por um novo.(SILVA.2011) 
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3 - TRABALHOS RELACIONADOS 

O monitoramento de consumo de bateria de celulares smartphones em tempo de produção de 

execução pode ser feito de algumas maneiras. A seguir serão apresentados alguns trabalhos 

que desenvolveram estudos a esse respeito.  

 

3.1 - Avaliação em Hardware de Modelos de Consumo de Energia Utilizados em Simuladores 

de Redes de Sensores Sem Fio 

Na dissertação feita por Silva (2011), foi comparado o consumo real de energia do nó sensor 

comercial MICAz com o consumo de energia obtido em simuladores computacionais de 

RSSF (Redes de Sensores Sem Fio). 

Para realizar este trabalho, a metodologia adotada pelo autor foi instalar um circuito medidor 

de corrente anexado ao nó sensor. Esse circuito media a queda de tensão em um resistor shunt 

de 100mΩ. Essa queda de tensão era amplificada por meio de um amplificador operacional e 

então enviada para o computador que convertia para mili Ampere. Na Figura 3.1 é 

exemplificado o trabalho. 

 

Figura 3.1 – Circuito medidor 

Fonte (SILVA; 2011) 

 

Os dados obtidos com esse circuito foram comparados com os dados obtidos por meio de um 

software de simulação NS-2. Abaixo a Figura dos resultados. 
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Figura 3.2 – Resultado comparação 

Fonte (SILVA; 2011) 

 

 

Podemos observar que os resultados obtidos pelo nó sensor MICAz apresentou um consumo 

menor em relação ao simulador NS-2. Com isso, em projetos que utilizam o simulador para 

cálculo de tempo de vida de RSSFs, podem estar majorando a vida útil do nó sensor. 

Dentre as conclusões desse trabalho, pode-se citar que a corrente média consumida pelo nó 

sensor é 19,8mA vs.25mA informado pelo fabricante; a tensão de corte de operação do nó 

sensor é 2,19 V vs. 2,7 V informado pelo fabricante. 

 

3.2 - Decompondo as medições de potência para dispositivos móveis  

No artigo estudado de Rice e Hay (2011) foi analisado o consumo de bateria de um 

smartphone Android em relação à utilização de diferentes redes (wifi, 2g e 3g). 

Na metodologia proposta pelos autores, utilizou-se um circuito medidor de bateria no 

smartphone com Android. Esse circuito foi montado como mostrado na Figura 3.3. 



28 

 

 

Figura 3.3 – Circuito Rice e Hay  

Fonte (RICE, HAY;2011) 

 

Conforme mostra a Figura 3.3, entre o smartphone e a bateria, foi montado um circuito com 

um amplificador diferencial e um resistor shunt de 0,02 Ω. A saída desse circuito era coletado 

valores de tensão e corrente através de uma placa PCI-MIO-16E-4, fabricada pela da National 

Instruments. Com esse circuito e a placa de coleta, se obteve um alto grau de precisão nas 

medidas, pois a placa é capaz de trabalhar a altas frequências. 

Para montar esse esquema de medidas no smartphone, o autor utilizou de uma impressora 3D 

para fabricar peças onde ficaria a bateria, como mostrado na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Peças de reposição para bateria 

Fonte (RICE, HAY;2011) 

 

Após os testes realizados, conseguiu-se medir o consumo de bateria em cada uma das redes 

analisadas, como mostrado na Figura 3.5. 
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Figura 3.5 – Consumo de bateria em cada rede do trabalho  

Fonte (RICE, HAY;2011) 

 

Através da Figura 3.5 podemos observar que a rede Wifi é a que menos consome energia, 

seguida pela rede 3g e com a rede 2g possuindo o maior consumo dentre as três redes 

analisadas. 

A partir desse trabalho, nota-se  como a metodologia conseguiu medir com alta precisão o 

consumo de bateria no ambiente testado. Como sugestão, os autores propõe que as fabricantes 

façam os smartphones com um sistema de medição mais preciso, sem a necessidade de 

encontrar soluções de “terceiros” como por ele apresentado. 

 

3.3 - Análise de Consumo de Energia de Vídeo Streaming para dispositivos móveis Android 

No artigo de Trestian et al (2011) foi investigada a relação entre o ambiente wireless e o 

consumo de bateria de um smartphone no contexto de qualidade de vídeos. Ou seja, um 

estudo de como a qualidade de um link wireless impacta no consumo de energia de um 

smartphone enquanto roda um streaming de vídeo.  

Para realizar os testes de coleta de dados, o autor utilizou uma placa Arduino conectada ao 

computador e um resistor shunt de 0,22 Ω conectado entre a bateria e o smartphone (Figura 

3.6):  
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Figura 3.6 – Sistema para coleta de dados 

Fonte: (TRESTIAN et al; 2011) 

 

Em um dos testes feito, foi mensurado o consumo de bateria das diferentes qualidades de 

vídeos. A Tabela 3.1 mostra os resultados de média consumida das diferentes qualidades de 

vídeos testadas em Joules (J), em Watts (w), a descarga em mili ampere hora (mAh), o tempo 

estimado de vida da bateria em horas (H) e a média de transferência de dados em Mega bits 

por segundo (Mbps). 

 

Tabela 3.1 – Resultado de consumo de bateria 

Fonte: (TRESTIAN et al; 2011) 

 

Com a metodologia aplicada a este trabalho, consegue-se observar que a qualidade de vídeo 

influencia no consumo da bateria e a metodologia aplicada aos testes foi eficiente para 

conseguir obter resultados. 
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4 – METODOLOGIA  

4.1 - Materiais 

Para a realização deste estudo, optou- se pelo uso de uma placa Arduino UNO. As vantagens 

do uso desse material está no seu simples manuseio, na sua fácil aquisição, além de 

demonstrar uma resolução aceitável para os testes a serem realizados, conforme foi visto nos 

trabalhos de Trestian et al (2011). 

Com o propósito de medir o consumo da bateria efetuou-se o seguinte experimento: um 

smartphone Nexus One com processador ARM8 e 2Gb de RAM ligado a uma placa Arduino e um 

resistor shunt de 0.22Ω , como pode ser visto na Figura 4.1: 

 

Figura 4.1 – Circuito para medição de consumo 

No Arduino, os pinos foram conectados da seguinte forma: o terminal negativo da bateria do 

celular foi  ligado ao pino GND (ground) da placa e no resistor shunt; o terminal negativo do 

celular foi ligado ao resistor shunt e ao pino 1 da entrada analógica; o terminal positivo da 

bateria foi  ligado ao terminal positivo do smartphone e ao pino 0 da entrada analógica da 

placa.  

Para substituir a bateria no smartphone foram utilizadas peças impressas pela impressora 3D 

Makebot replicator 2x. Isso foi feito porque não é possível montar o circuito com a bateria 

acoplada ao celular, então essas peças foram feitas para substituir a bateria que ficava no 

smartphone. Outra peça foi feita para colocar a bateria. Como ilustrado na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Peças impressas na impressora 3D 

Nesse circuito para medição do consumo foi utilizado um resistor shunt de 0,22 Ω. A escolha 

por esse resistor foi feita, uma vez que possui uma resistência muito baixa, não provocaria 

qualquer interferência no circuito.  

 

4.2 – Coleta de dados 

Para realizar a coleta de dados do circuito, foi escrito o seguinte código para ser gravado na 

placa. 

 

Figura 4.3 – Código Arduino 1  

No código da Figura 4.3, foram feitas todas as configurações necessárias, tais como: a 

indicação dos pinos da entrada analógica e a declaração das variáveis utilizadas na execução 

do programa. 
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Figura 4.4 – Código Arduino 2 

Nessa sequência do código (Figura 4.4), foi feita a configuração da comunicação serial de 

9600 bits por segundos e, logo após, os cálculos feitos com os dados colhidos pela entrada 

analógica (os cálculos serão explicados na próxima seção). Os resultados desses cálculos na 

programação são: potência consumida no instante da coleta, a corrente e a queda de tensão do 

smartphone. Todos esses dados são enviados a cada 1 segundo para o computador através da 

comunicação serial. 

Para melhor manipulação dos dados coletados pelo computador, foi utilizado um script para 

Windows, o qual pegava todos os dados coletados através da comunicação serial e gravava 

num arquivo de extensão “.txt”. O script segue na figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Script Windows 

 

4.3 – Cálculos de consumo 

Através do circuito montado como mostrado na Figura 15, conseguimos obter o valor da 

corrente que circula no circuito, a tensão e a potência. A corrente se obtém através da relação 

da lei de Ohm: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑆ℎ𝑢𝑛𝑡
 

A potência é obtida através da relação: 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑥 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

Os valores obtidos são coletados com intervalo de 1 segundo. 

Com todos esses dados coletados, é feito o cálculo de previsão de duração da bateria em horas 

(h) com a seguinte relação: 
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𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 (ℎ) =  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑊ℎ)

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 (𝑊)
 

A potência nominal é o valor da potência que o fabricante fornece nas baterias dos 

smartphones, sua unidade é Watts hora (Wh). A média do valor consumido é calculado 

através da média simples dos valores da potência coletados durante os testes. 

 

4.4 – Ambiente de testes 

Para realizar os testes, o aplicativo ARO foi iniciado ao mesmo tempo que a coleta de dados 

via hardware. A fim de se ter um alto consumo de bateria e assim realizar a comparação, foi 

colocado um filme de 110 minutos, com qualidade HD de 1028 pixels no celular para rodar. 

Os testes foram realizados utilizando um smartphone HTC Nexus One, com o sistema 

operacional CyanogemMod 7. O teste foi realizado seis vezes para diminuir as incertezas de 

uma medida. 

A partir do consumo, os dados foram coletados simultaneamente pelo Arduino e pelo 

aplicativo ARO. As informações captadas pelo aplicativo foram transferidas para o 

computador e acessadas pelo software ARO Analyzer para os dados serem analisados. A 

Figura 4.6 exemplifica a tela de que se é retirado os dados do consumo da bateria no software:  
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Figura 4.6 – Software ARO 

Com os dados coletados e analisados pelo software ARO e os valores adquiridos pelo 

hardware, foram feitas as comparações entre os resultados. 
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5 – RESULTADOS E ANÁLISES 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos com os testes descritos na seção anterior. 

 

 

5.1 - Resultados utilizando o circuito Arduino 

Os gráficos, apresentados nessa seção, foram feitos a partir dos dados coletados com o 

circuito montado com o Arduino, como pôde ser visto na Figura 4.1. Abaixo, na Figura 5.1, 

apresentamos o gráfico com os resultados da  potência gasta em  relação ao tempo: 

 

 

Figura 5.1 – Gráfico Potência vs Tempo 

 

Através desse gráfico podemos observar o consumo da bateria em miliWatts (mW) durante a 

realização do teste. Com esses dados coletados é possível saber a quantidade de energia gasta 

em Joules (J) no teste, para isso se deve calcular a área por meio de integração. Nesse caso a 
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energia total utilizada foi de 2413 Joules. No mesmo teste, utilizando a ferramenta ARO, o 

valor foi de 2244 Joules. 

 

Outra relação que podemos tirar dos dados coletados é o decaimento da tensão da bateria com 

relação ao tempo, como mostrado na Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 – Gráfico Tensão vs Tempo 

Nesse teste foi colocado um filme para rodar no smartphone com a carga da  bateria 

totalmente carregada até ela descarregar. Podemos observar que a tensão inicial é em torno de 

3,1V e o aparelho desliga quando atinge a tensão por volta de 2,6V. Nesse caso, a queda de 

tensão tem um decaimento com uma curva que se aproxima de linear. 

No gráfico da Figura 5.3 é apresentado o decaimento em porcentagem, informada pelo 

software do smartphone, utilizando o mesmo ambiente de testes.  
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Figura 5.3– Porcentagem medida pelo software do smartphone vs tempo 

 

Nesse gráfico podemos observar que o smartphone informa o decaimento da bateria de forma 

linear, assim como no gráfico da Figura 5.2. Porém, dessa forma, não conseguimos saber qual 

o valor quantitativo de energia gasto, apenas a porcentagem. 

 

5.2 - Comparativo com a ferramenta ARO 

Com a ferramenta ARO, conseguimos obter a quantidade de energia gasta pelo smartphone. A 

tabela 5.1 mostra um quadro comparativo entre a ferramenta e o circuito proposto. 
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Tabela 5.1 – Comparativo Arduino vs ARO 

 

Na tabela acima é apresentado o consumo total da bateria, valor em joules, o consumo médio 

em Watts, a corrente média (Amperes) e a duração estimada da bateria em horas. Ao todo 

foram realizados 6 testes colocando um filme no celular e fazendo a coleta de dados 

simultaneamente com o ARO e o Arduino.  

O consumo total do ARO foi obtido diretamente pelo software de análise da ferramenta. O 

consumo do Arduino foi obtido pela área do gráfico de tensão versus tempo, como explicado 

na seção 5.1. 

O consumo médio foi calculado utilizando o valor do consumo total dividindo-se pelo tempo 

do respectivo teste em segundos. Através da Figura 5.4 pode-se melhor visualizar os 

resultados. 

Consumo total (J) Consumo médio (W) Corrente média(A) Duração estimada (h)

ARO 7691 1,1340 ---- 4,57

Arduino 7230,0 1,0513 0,2935 4,77

ARO 5111,5 0,8271 ---- 6,26

Arduino 7398,7 1,1932 0,3405 4,11

ARO 2732,3 0,6505 ---- 7,96

Arduino 4938,7 1,0248 0,2980 4,70

ARO 3986,8 0,6389 ---- 8,11

Arduino 6480,4 1,0254 0,2856 4,90

ARO 7635,7 1,1783 ---- 4,40

Arduino 6601,3 1,0300 0,2896 4,83

ARO 2244,8 0,6451 ---- 8,03

Arduino 4407,7 1,0598 0,2937 4,77

teste 4

teste 5

teste 6

teste 1

teste 2

teste 3
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Figura 5.4 – Comparativo média de Consumo 

Através do gráfico, podemos observar que, para os mesmos testes, a variância nos resultados 

do Arduino foi menor se comparado com o da ferramenta ARO, ficando em torno de 1,1 mW. 

Com isso, os resultados do aplicativo podem não ser confiáveis. 

A corrente média só foi possível ser coletado através do Arduino, a ferramenta ARO não nos 

fornece esse tipo de informação. 

A duração estimada da metodologia utilizando o Arduino foi calculada utilizando a seguinte 

relação: 

Tempo (h) =  
Valor nominal (mAh)

Media da corrente (mA)
 

Como o ARO não nos fornece o valor médio de corrente consumida durante os testes, o 

calculo é realizado utilizando o valor da potência nominal da bateria, com a relação: 

Tempo (h) =  
Valor nominal (Wh)

Media da potência (W)
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A Figura a seguir mostra um gráfico comparativo da previsão de duração da bateria entre o 

ARO e o Arduino. 

 

Figura 5.5 – Comparativo previsão de duração da bateria 

 

Nesse gráfico comparativo, podemos observar que a previsão de duração da bateria segundo o 

ARO, resulta em elevados tempo de duração e possui uma grande variância. Já os valores 

encontrados pelo Arduino possui uma variância menor e um tempo de duração médio de 6h. 

Os valores de previsão encontrados a partir do circuito utilizando o Arduino são os que mais 

se aproximam dos valores reais de duração de bateria, que é de 5 horas. Esse valor foi obtido 

realizando o teste de rodar o filme até que a bateria acabasse. 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foi proposta uma metodologia para avaliar o consumo de bateria de um 

smartphone via hardware e comparar os resultados com a ferramenta ARO, que é via 

software. 

Nas medidas via hardware, conseguimos monitorar a tensão, corrente e a potência gasta 

durante os testes. Através da ciência dos valores da tensão, podemos monitorar até quando o 

smartphone permanecerá ligado. Ao estar ciente dos valores da corrente, conseguimos 

estabelecer quanto tempo à bateria irá durar, se o consumo permanecer constante. E através da 

potência, conseguimos saber quanto de energia foi gasto. A utilização da impressora 3D para 

confecção das peças nos forneceu maior estabilidade e os resultados tiveram pouca variância.  

A ferramenta ARO apesar de apresentar valores de consumo próximos dos coletados via 

hardware, após a realização dos cálculos de previsão de duração da bateria, observou que essa 

proximidade era apenas aparente, pois os valores obtidos via hardware se aproximaram dos 

valores reais, o que não aconteceu com a ferramenta ARO. Outro fator negativo para a 

ferramenta ARO é a grande variância dos resultados que apresentou durante os testes, 

mostrando não ser totalmente confiável. 

O circuito proposto conseguiu alcançar os objetivos desse trabalho que era conseguir avaliar o 

consumo de bateria de um smartphone, obtendo resultados condizentes com os valores reais e 

melhores que o da ferramenta via software. 

Com os bons resultados obtidos com o circuito, pode-se fazer a avaliação de outros 

equipamentos que utilizam bateria, não ficando preso somente a smartphones. 

Para futuros trabalhos, pode-se montar o circuito com um Arduino menor (Arduino nano) e 

fazer um encapsulamento de todos os componentes, utilizando a impressora 3D. Dessa forma, 

os encaixes serão diretos, tornando a medida mais simples. Outro ponto a ser abordado, é 

realizar o mesmo trabalho com diferentes tipos de smartphone. 
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