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DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE E 
MONITORAMENTO UTILIZANDO ARDUINO 

 

FLÁVIO TOMYOSHI TAKAMIYA     RA11004846 
 

RESUMO:  

Este projeto tem por objetivo a construção de um sistema supervisório de consumo de 
água e energia elétrica fazendo uso de componentes eletrônicos básicos. O uso 
inconsciente dos recursos como a água e energia elétrica e seu alto preço tanto para o 
consumidor como para o planeta incentiva e viabiliza a criação deste projeto. Através da 
aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no curso de graduação aliada a evolução 
da eletrônica deseja-se alcançar a construção de um modelo experimental. Espera-se 
com isto que o usuário tenha uma projeção de gastos acumulados mensalmente a fim de 
reduzi-los consumindo com moderação.  
 
INTRODUÇÃO  

A engenharia sempre buscou a simplificação e aperfeiçoamento para melhorar as 
atividades de trabalho e as condições de vida neste contexto as novas tecnologias criadas 
pela Engenharia de Controle e Automação que apesar de ser considerada uma matéria 
recente passa a ter um papel atuante na sociedade dando sua contribuição para o 
desenvolvimento das tecnologias de controles.  

 
Como a tecnologia avança rapidamente, novos equipamentos como os eletro-eletrônicos, 
mecânicos e os softwares de controle vêm ficando cada vez mais baratos e mais 
evoluídos, tornando o controle e a automação industrial ou residencial cada vez mais 
viável e acessível.  

 
Dentro deste contexto o desenvolvimento tecnológico da eletrônica, dos semicondutores e 
o avanço da computação tornaram possível a criação de equipamentos denominados de 
micro-controladores, equipamentos estes que tem um formato de um (chip eletrônico). 
 
Estes são equipamentos versáteis que compõem as mais diversas aplicações que vão 
desde sua implantação em simples pequenos brinquedos infantis até sistemas complexos 
de navegação dos ônibus espaciais, os micro-controladores tornam possível a criação do 
projeto do supervisório de consumo residencial.  

 
A componente ênfase deste projeto é um microcontrolador Arduino que terá a função de 
receber os sinais vindos dos sensores de energia elétrica e de fluxo de água tratá-los, 
processar, converter para digital e enviá-los ao microcomputador onde servirá de base 
para um sistema supervisório que terá a função de informar ao usuário uma projeção de 
gastos acumulados mensalmente e alertá-lo para que possa utilizar estes recursos com 
mais moderação e consciência.  
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Este projeto foi inspirado na crescente demanda por insumos hídricos e energéticos os 
quais se devidamente utilizada de maneira consciente e controlada pode ao final 
contribuir para um planeta mais sustentável devido ao forte apelo ambiental envolvendo a 
redução dos recursos hídricos tanto de maneira direta através do consumo consciente de 
água como indireta através da redução do consumo de energia elétrica gerada 
principalmente pelas usinas hidroelétricas. 
 
OBJETIVO GERAL:  
 
Usar os conhecimentos acumulados no curso de graduação em engenharia de Controle a 
Automação para confeccionar um protótipo de um supervisório de consumo de água e 
energia elétrica usando componentes eletrônicos comuns e um programa de computador 
desenvolvido em linguagem C, ou seja, desenvolver um equipamento que possa ser 
utilizado em residências ou indústrias medindo o consumo de água e eletricidade. 
 
O Sistema de Supervisão para Monitoramento de Consumo Residencial de Energia 
Elétrica e Água será construído com componentes comerciais e de baixo custo, para o 
sistema de leitura de vazão de água será utilizado um hidrômetro comum utilizado pelas 
companhias de distribuição de água. Os hidrômetros são dispositivos que permitem, de 
forma indireta, determinar o volume do fluido que passa através de uma dada seção de 
escoamento por unidade de tempo. 
 
Para a leitura dos valores consumidos de energia elétrica chegou-se a conclusão que o 
componente mais viável para a aplicação do projeto é a utilização de um transformador de 
corrente elétrica. 
 
Para a interpretação e tratamento dos valores medidos pelos sensores de consumo de 
energia e de água será utilizado um microcontrolador Arduino definido através de 
pesquisas. O Arduino mostrou-se ideal para a aplicação devido á sua capacidade de 
processamento e sua conectividade com demais componentes do mesmo fabricante, 
facilitando a montagem com outros dispositivos como, por exemplo, o display. 
 
Para a interface ou dispositivo de visualização dos valores de consumo, foi selecionado 
um display montado em uma placa de circuito integrado próprio para os dispositivos 
Arduino, o que minimizou o trabalho de conexão do microcontrolador com o dispositivo de 
saída de informações. 
 
O funcionamento do sistema de supervisão para monitoramento de consumo residencial 
de água se dá através da leitura dos valores de volume de água consumido em m3/h. A 
leitura é realizada através de um sensor eletrônico de pulso, instalado em um hidrômetro 
da marca LAO com conexões de ¾”, o sensor de pulso instalado na engrenagem interna 
do dispositivo de medição do hidrômetro conta um pulso a cada volta da engrenagem.  
 
Os pulsos são enviados para a placa do microcontrolador Arduino onde uma programação 
trata o valor recebido e executam os cálculos matemáticos para a apresentação de o valor 
consumido ser mostrado no display.   
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A leitura do consumo de energia elétrica será executada por um transformador de 
corrente, uma vez que o valor de tensão da energia é fixo dentro de uma faixa aceitável 
para o fornecimento da companhia fornecedora de 127 Volts ou 220 Volts.   
 
O transformador de corrente fará a leitura do valor de corrente em transito na rede elétrica 
de entrada da residência. O valor de corrente é enviado para uma entrada da placa do 
microcontrolador que executará os cálculos utilizando os valores de corrente e de tensão 
convertendo-o em potência consumida em watt. 
 
Os valores lidos e devidamente trabalhados e calculados pelo programa existente no 
microcontrolador serão mostrados no display instantaneamente e uma saída de 
comunicação serial comum USB possibilitará que as informações mostradas posam ser 
armazenadas e trabalhadas em um dispositivo externo como, por exemplo, um 
computador. 
 
Com as informações disponibilizadas para o computador, estas poderão ser utilizadas 
para cálculos de estimativa de consumo, uma projeção de consumo por um período 
especificado, etc.    
 
O diagrama da figura 1 mostra as partes que integram o sistema de monitoramento e 
seus componentes. 
 
Bloco I: Elementos de medição 

Bloco II: Sistema de microcontrolador Arduino 

Bloco III: Sistema de interface 

 

1: Hidrômetro mede o consumo de água. 

2: Sensor de vazão - componente eletrônico de leitura do volume de água. 

3: Medidor de kWh - mede o consumo de energia elétrica em kilo Watt hora. 

4: Microcontrolador Arduino - recebe informações e executa os cálculos. 
5: Sistema de Supervisão - Interface entre o sistema e o usuário. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  
 
Desenvolver um sistema supervisório capaz de medir e alertar o consumidor do valor a 
ser pago pelo consumo mensal de energia elétrica e de água de maneira prévia com 
tempo suficiente para que mude algumas atitudes visando à redução destes gastos.  
 
Também das pessoas que se preocupam com a qualidade do ar e com os efeitos do 
aquecimento global (efeito estufa) por se tratar de um equipamento capaz de reduzir os 
consumos oriundos das grandes concessionárias como as empresas de distribuição de 
água e energia elétrica fazendo com que estes recursos permaneçam por maior tempo na 
natureza, cada litro de água e cada Kilowatt de energia economizado se somados aos 
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montantes de residências que venham instalar tal equipamento pode vir a mudar para 
melhor o planeta como um todo, beneficiando a todos. 
 

 

Figura 1 Diagrama das partes que integram o projeto 
Fonte: Desenvolvimento próprio 

 
OBJETIVO INDIVIDUAL: 
 
Elaborar, organizar, planejar as atividades, documentar os processos realizados e 
elaborar idéias para reparação das ações indesejadas na criação do microcontrolador 
para que este obtenha o maior rendimento e que seu preço seja atrativo e de fácil 
aquisição até mesmo para as pessoas de baixa renda, ou seja, desenvolver o melhor e 
mais viável equipamento que sirva de interface dos sensores para o microcomputador 
onde estará o programa de monitoramento. 

 
DESCRIÇÃO 
 
Através de estudo de viabilidade realizado em grupo conforme demonstra a figura 2, 
concluiu-se que a melhor opção a ser utilizada no projeto seria um medidor de vazão tipo 
hidrômetro com medidor de pulsos óptico para medição de consumo de água, e um 
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medidor tipo transformador de corrente para medição de potência elétrica consumida 
devido a estabilidade da tensão elétrica da rede geradora. 
 
Para recepção e tratamento dos sinais gerados pelos elementos sensores a melhor opção 
foi trabalhar com uma placa microcontrolador Arduino, devido a sua versatilidade e 
acessibilidade a tecnologia visto que o modelo é facilmente encontrado no mercado e de 
custo acessível, também por possuir versatilidade de placas eletrônicas de apoio como 
telas, dispositivos de comunicação sem fio, temporizadores, relés, etc... 
 
Para interface homem máquina, ou seja, o acesso do usuário a tecnologia a melhor opção 
foi um programa desenvolvido em linguagem C de fácil interpretação e que possa garantir 
que o usuário tenha real indicação dos consumos gerados para que possa tomar ações 
que venham a reduzir seus gastos com estes insumos. 
 

 
 

Figura 2 : Diagrama das partes que integram o projeto 
Fonte: Desenvolvimento próprio 

 
Microprocessadores  

 
Microprocessadores são equipamentos construídos em circuitos integrados denominados 
de CI e compostos de milhares de transistores em escala micrométrica em um único 
circuito de poucos centímetros quadrados (cm²). 
 
São elementos fundamentais em qualquer sistema digital como, por exemplo, os 
computadores pessoais são elementos capazes de processar informações, ou seja, 
controlar todas as tarefas a ele denominadas através de rotinas previamente 
programadas, em poucas palavras é o microprocessador que da vida aos equipamentos 
digitais fazendo com que eles funcionem corretamente e a velocidade com que ele 
processa as informações esta diretamente ligada ao seu preço, ou seja, quanto mais 
veloz é o processador, mais avançado em termos de tecnologia ele tem que ser, portanto 
mais caro ele vai custar. 
 
Para DONINI [20--], 
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microprocessador é o verdadeiro coração do computador. Não há como imaginar 
um PC sem um microprocessador. Por outro lado, o microcontrolador foi projetado 
para ter todas estas funcionalidades em uma única pastilha. Comumente, um 
microcontrolador é chamado de um computador em um único chip principalmente 
por causa deste motivo.  Nenhum dos outros componentes externos são 
necessários nas aplicações, uma vez que todos os periféricos necessários já estão 
contidos nele. Assim, poupamos tempo e espaço na construção de novos projetos. 

 

Microcontroladores  
 

São elementos constituídos em um único chip eletrônico contendo em seu interior um 
microprocessador, memória RAM, memória ROM, temporizadores, conversores AD DA 
porta serial e porta paralela. 
 
São elementos capazes de interagir com outros elementos de eletrônica em geral   
através de portas de entradas e saídas e são muito flexíveis pois podem ser programados 
e reprogramados a qualquer momento que o usuário desejar e estes programas são 
definidos pelo usuário por meio de linguagem de computadores como o assembly  e a 
linguagem C. 
 
Segundo DONINI [20--], atualmente, cada um de nós tem acesso em média a nove 
microcontroladores por dia. As aplicações destes dispositivos são as mais remotas, sendo 
utilizadas por exemplo em máquinas de lavar (linha branca), televisores, DVD, rádios, 
controle remoto, entretenimento, segurança, controle de acesso e etc. 
 
Microcontroladores Arduino 
 
De acordo com  Hewerson, at all ( 1980,p.6 ) descreve que 
  

Arduino é um kit de desenvolvimento open-source baseado em uma placa de 
circuito impresso dotada de vários recursos de interfaceamento (pinagem de 
entrada e saída) e um microcontrolador Atmel AVR. É um projeto descendente da 
plataforma Wiring que foi concebida com o objetivo de tornar o uso de circuitos 
eletrônico mais acessível em projetos multidisciplinares. 

 

Seu projeto foi idealizado em 2005 com objetivo de facilitar o desenvolvimento didático em 
microcontroladores através de kits de desenvolvimentos pré-construídos em placas de 
circuito impresso com vários recursos que vão desde as placas principais que contém os 
microcontroladores da empresa Atmel como por exemplo (Arduino Duemilenove). 
 
Ele recebe este nome porque foi criado no ano de 2009, conforme mostra a figura 4, e  
varias outras interfaces  como por exemplo placas de comunicação, telas, ponte H, relê 
de estado sólido e uma infinidade de outras placas desenvolvidas   para facilitar  a 
composição de projetos em eletrônica . 

 
Arduino Duemilanove é uma placa que contém um microcontrolador Atmega 328 da 
empresa Atmel e que como característica ele contém 14 pinos digitais que podem ser 
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configurados como entradas ou como saídas através da sua nomeação durante sua 
utilização no código do usuário e destes seis podem ser configuradas como PWM, contém 
também seis entradas analógicas, uma conexão USB, um cristal oscilador de 16 MHz um 
conversor serial (TTL) para USB, um botão de reset, leds de indicação de comunicação, 
saídas de comunicação Rx e Tx e entradas e saídas de alimentação as características 
técnicas estão na tabela 1. 

 

Microcontrolador Atmega328 

Tensão de operação 5V 

Tensão de alimentação (recomendada) 7-12V 

Tensão de alimentação (limites) 6-20V 

Pinos I/O digitais 14 (dos quais 6 podem ser saídas PWM) 

Pinos de entrada analógica 6 

Corrente máxima por pino I/O 40 mA 

Corrente máxima para o pino 3.3V 50 mA 

Memória flash 32 KB (2KB usados para o bootloader) 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Velocidade de clock 16 MHz 
Tabela 1: Características técnicas Arduino Duemilanove 

Fonte: Desenvolvimento próprio 
 

Descrição dos pinos de entrada e saída da placa 

 
Vin - pino de alimentação da placa 5 Volts pode receber alimentação externa quando a 
placa não for alimentada pela entrada USB ou fornecer 5 Volts quando a placa estiver 
alimentada pela entrada USB ou pelo conector de alimentação externa. 
 
Gnd - pino de aterramento. 
 
5V - pino de saída de 5Volts regulada. 
 
3V3 - pino de saída de 3,3 Volts regulada. 
 
Reset - pino para interromper e partir o programa do usuário também pode ser usado o 
botão S1da figura 4(item 5). 
 
Entradas analógicas – de 0 a 5 um total de 6 entradas de 10 bits de resolução que 
podem contar de 0 a 1024 valores diferentes correspondentes a 0 a 5 Volts podendo ser 
alterada através do pino AREF. 
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AREF – pino que configura a tensão máxima das entradas analógicas nas faixas 1,1 Volts 
ou 2,56 Volts ou 3,3 Volts ou 5 Volts. 
 
Entradas ou saídas digitais – de 0 a 13 um total de 14 pinos que podem ser 
configurados como entrada ou saída, os pinos 1 e 2 podem ser configurados para 
transmissão e recepção de dados, os pinos 3, 5, 6, 9, 10, 11 podem ser configurados 
como saídas PWM e o pino 13 possui um led embutido na própria placa. 
 

 
 

Figura 3: Esquema elétrico Arduino 2009 

Fonte:http://Arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino-duemilanove-schematic.pdf 
 

 

O fabricante das placas Arduino disponibiliza o esquema eletrônico das placas Arduino 
duemilanove através do endereço http://Arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino-
duemilanove-schematic.pdf para consulta conforme mostra a figura 3 
 

Descrição dos componentes básicos da placa Arduino Duemilenove 
 

Descrição dos componentes principais da placa conforme ilustração da figura 4. 
 

1- Pinos de entradas ou saídas digitais. 
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2- Entrada USB e conversor de Serial para USB. 
3- Entrada e regulador de alimentação da placa. 
4- Cristal de quartzo oscilador de 16 MHz. 
5- Botão S1 de Reset. 
6- Micro-controlador Atmega 328. 
7- Entradas analógicas. 
8- Entradas ou saídas de tensão 
 

 
 

Figura 4:Arduino Duemilanove 
Fonte: http://Arduino.cc/en/Main/Boards 

 

Exemplos de microcontroladores Arduino encontrados comercialmente 
 

Hoje em dia é cada vez mais comum encontrar as placas de microcontroladores 
baseadas no projeto Arduino disponíveis no mercado convencional existem algumas 
placas que podemos chamar de padrão, ou seja, seguem características únicas e pré-
definidas como as placas de microcontroladores Arduino micro, Arduino nano, Arduino 
uno, Arduino Leonardo, Arduino duemilanove, conforme exemplificado na figura 5. 
 
A forma de programação é a mesma para todas as placas de microcontroladores Arduino 
facilitando o desenvolvimento de projetos em eletrônica. 
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Figura 5:Arduino Duemilanove 

Fonte: http://Arduino.cc/en/Main/Boards 

 

Software para programação dos microcontroladores Arduino 
 

O software para desenvolvimento do programa e compilação nas placas de 
microcontroladores Arduino foi criado com a filosofia de serem distribuídos gratuitamente 
pelos seus idealizadores a fim de que quanto mais pessoas tiverem acesso e começarem 
a desenvolver seus projetos mais esta plataforma cresceria e se desenvolveria, ele pode 
ser baixado através do endereço de internet http://Arduino.cc/en/Main/Software para as 
versões, Windows com tamanho de 91,4 mega bites, Linux, e outras a versão. 
 
A versão mais recente até o momento é Arduino 1.5.2 Beta de 06/02/2013 onde foram 
adicionadas algumas melhorias como, por exemplo, adicionado a biblioteca de 
comunicação sem fio (wi-fi) e muitas outras modificações ao programa como mostrado no 
endereço de internet http://Arduino.cc/en/Main/ReleaseNotes.  
 
O programa é baixado na versão compactada (zip) para descompactá-lo pode ser usado 
qualquer programa descompactador como, por exemplo, WinRAR podendo então rodar o 
executável o programa tem a aparência conforme a figura 6. 

  

 
 

Figura 6:Programa de desenvolvimento Arduino 
Fonte: Desenvolvimento próprio 

http://arduino.cc/en/Main/Software
http://arduino.cc/en/Main/ReleaseNotes
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Conhecendo o funcionamento do Software 
 
No botão File no canto superior esquerdo do software conforme mostrado na figura 7 
temos 

 
 

Figura 7: Programa de desenvolvimento Arduino 
Fonte: Desenvolvimento próprio 

 
 
New – Cria um novo programa que é denominado de Sketch pelo programa do Arduino. 
 
Open – Abre uma janela de pesquisa para programas já existentes salvos no computador. 
 
Sketchbook – Abre uma lista de atalho de programas que já foram salvos previamente no 
computador. 
 
Examples – Abre à biblioteca de exemplos de códigos prontos do programa do Arduino, 
esta biblioteca facilita muito o desenvolvimento da programação, pois ela pode ser usada 
tanto para testes simples, para o melhor entendimento da linguagem de programação 
como para o desenvolvimento do seu próprio código. 
 
Close – Fecha o programa. 
 
Save – Salva o programa. 
 
Save as – Salva o programa no destino a escolher. 
 
Upload – Usado para o programa reconhecer a placa do micro controlador Arduino desde 
que o programa esteja devidamente configurado conforme descriminado a seguir. 
 
Page Setup – Abre a configuração dos formatos para impressão. 
 
Print – Envia os códigos criados para impressão. 
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Preferences – Abre a pasta de destino do código a ser salvo. 
 
Quit – Fecha o programa. 
 
No botão Edit no canto superior esquerdo do software conforme mostrado na figura 8 
temos: 
 

 
 

Figura 8: Programa de desenvolvimento Arduino 
Fonte: Desenvolvimento próprio 

 
Undo Addition – Volta a ultima casa digitada. 
 
Redo Addition – Avança a próxima casa digitada. 
 
Cut – Corta seleção no mesmo formato do Windows. 
 
Copy – Copia seleção no mesmo formato do Windows. 
 
Copy for Forum – Formata seleção para o formato utilizado no fórum da Arduino na 
internet. 
 
Copy as HTML – Formata a seleção para formato HTML utilizada para colocação de texto 
na internet. 
 
Paste – coloca o texto copiado anteriormente. 
 
Select All – seleciona tudo. 
 
Comment/Uncomment – Converte texto em comentário ou desconverte. 
 
Increase Ident – insere espaço inicial em toda a seleção. 
 
Decrease Ident – Remove espaço inicial em toda seleção. 
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Find... – Abre janela de procura e opção de troca de palavra. 
 
Find Next – Procura o próximo. 
 
Find Previus – Procura o anterior. 
 
Use Selection For Find – Usa seleção para procura. 
 
No botão Sketch conforme mostrado na figura 9 temos: 
 

 
 

Figura 9: Programa de desenvolvimento Arduino 
Fonte: Desenvolvimento próprio 

 
Verify/Compile – Faz a verificação e grava o programa no microcontrolador. 
 
Show Sketch Folder – Abre a pasta onde são guardados os programas. 
 
Import Library – Abre a pasta de biblioteca onde estão os programas de exemplos. 
 
Add File – Abre a janela de busca por programas e 

 
No botão Tools no canto superior esquerdo do software conforme demonstrado na figura 
9 temos: 
 
Auto Format – Formata automaticamente o programa criado. 
 
Archive Sketch – Salva o programa no formato do Arduino. 
 
Fix Encoding & Reload – Fixa e recarega o programa. 
 
Serial Monitor – Abre a janela que monitora as portas (COM) de comunicação do 
computador. 
 
Board – Seleciona o tipo de microcontrolador (placa Arduino) a ser vinculado ao 
programa (deve ser configurado antes de conectar o microcontrolador ao computador). 
 
Processor – Seleciona o tipo de microcontrolador que é usado na placa Arduino. 
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Serial Port – Seleciona qual a porta serial a ser utilizada para comunicar com a placa 
Arduino. 
 
Programmer – Seleciona o tipo de programação a ser utilizada para programar a placa 
Arduino conforme figura 10. 

 

 
Figura 10: Programa de desenvolvimento Arduino 

Fonte: Desenvolvimento próprio 

 
No botão Help conforme mostrado na figura 11, temos: 
 
Guetting Started, Enviroment, Trobleshooting, Reference – Abre a janela de pesquisa 
do internet Explorer no site da Arduino. 
 
Find in Reference – Procura na internet a seleção do programa. 
 
Frequently Asked Questions – Abre o internet Explorer no site da Arduino em perguntas 
freqüentes. 
 
Visit Arduino .cc - abre o internet Explorer no site da Arduino. 
 
About Arduino – Abre a janela inicial do Arduino onde estão os dados de seus criadores 
e a versão do programa utilizado. 
 

 
 

Figura 11:Programa de desenvolvimento Arduino 
Fonte: Desenvolvimento próprio 
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Barra de tarefas do programa  

 
A barra de tarefas do programa Arduino possui teclas que serve para se ter acesso rápido 
a instruções rotineiras a fim de facilitar o trabalho de programação do código do usuário, 
sua descrição é listada a seguir. 
 

 
Onde: 
 

  - Verifica se existe erro no programa criado. 
 

 - Descarrega o programa no microcontrolador. 
 

  - Abre um novo programa em branco. 
 

 - Abre a pasta de pesquisa de programas no computador. 
 

  - Salva o programa criado no computador. 
 
Na parte inferior do programa estão os dados de configuração do programa como tipo de 
placa, tipo de processador e porta de comunicação conforme mostra a figura 12 
configuração esta que esta sendo utilizada e pré-configurada pelo usuário a fim de que se 
possa ter certeza sempre dos parâmetros e configurações que se esta utilizando como o 
tipo de placa e a porta USB utilizada para descarregar o programa do usuário na placa do 
microcontrolador Arduino. 
 
Também os dados de alarmes e mensagens de sistema estão situados na parte inferior 
do programa. 
 

 
Figura 12: Programa de desenvolvimento Arduino 

Fonte: Desenvolvimento próprio 
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Utilizando-se desta ferramenta foi desenvolvido o programa que também pode ser 
chamado de código para configuração da placa Arduino, para que ela trabalhe recebendo 
as informações oriundas dos sensores trate-as e as encaminhe ao microcomputador. 
 
Linguagem de programação utilizada no Arduino. 
 
A linguagem de programação utilizada para as placas de microcontroladores Arduino foi 
toda baseada na programação em C++, apenas com algumas pequenas diferenças.  
 
De acordo com Barbosa, (2010) 
  

Apesar de muitos não aceitarem este termo, C é classificada como 
uma linguagem de médio nível, porque ela pode, por exemplo, 
acessar os registros do sistema ou trabalhar com endereços de 
memória, que são características de linguagens de baixo nível, e ao 
mesmo realizar operações de alto nível. 
 

A sua estrutura básica segue a mesma utilizada para todos os tipos de 
microcontroladores. 
 

A primeira parte da estrutura chamada se VOID SETUP(),onde o código adicionado a esta 
estrutura será executado apenas uma única vez toda vez em que o sistema for 
reiniciado,em void setup(). 
 
A segunda parte da estrutura chamada de VOID LOOP(), deve conter o código que será 
executado continuamente de forma cíclica, em void loop() 
Toda parte do programa que estiver separada por duas barras // no inicio da linha é 
desprezada pelo programa, ela serve para adicionar comentários para que o programa 
fique mais organizado. 
  
A linguagem de programação utilizada nas placas Arduino pode ser encontrada no 
endereço eletrônico http://Arduino.cc/en/Reference/HomePage e está dividida em três 
partes; estrutura, variáveis e funções. 
 
Estrutura do programa da placa Arduino 
 
É onde estão, as variáveis de estruturação do programa como o void setup() e void loop 
conforme mencionado anteriormente, as estruturas de controle, as estruturas de sintaxe, 
os operadores aritméticos, os operadores de comparação, os operadores booleanos, 
operadores de acesso, operadores bit a bit e operadores compostos. 
 
Programa este que pode sofrer alterações devido ao seu projeto ainda esta em 
desenvolvimento, as explicações escritas após as duas barras // são desprezadas pelo 
microcontrolador serve apenas para guiar o programador e facilita o entendimento e a 
organização do programa. 
  

http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
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// Inicio do código 
 
#include <LiquidCrystal.h> 
 
 LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); 
 int keyPress; 
 
 void setup()   // Códigos que serão executados apenas 1 vez 
 
 { 
  // seleciona o numero de linhas e colunas do LCD: 
  lcd.begin(16, 2); 
 
  // escreve a mensagem da primeira linha do LCD. 
  lcd.print(" MONIT.ELETRICO: "); 
   
  //Codigo do apc220 a partir desta linha 
 
  // Seleciona o pino 2 como saida para acender um led ao comando remoto. 
  pinMode(2, OUTPUT);    
 
  Serial.begin(9600); 
 
  Serial.println(" ## Teste do modulo APC 220 ## "); 
  Serial.println("  Pressione 1 para cender o LED e 2 para apagar  "); 
  Serial.println("condicao: ");   
  digitalWrite(2, HIGH); 
 
  // Codigo do apc220 até esta linha          
  } 
   
  void loop()  // Código que sera executado em regime contínuo  
 
  { 
  keyPress = analogRead(1); 
  lcd.setCursor(1 , 1); 
  lcd.print(": "); 
  lcd.print(keyPress); 
  lcd.print(" "); 
  if(keyPress < 100) 
  { 
  lcd.print("baixo,consumo"); 
  }  
  else if(keyPress < 500) 
  { 
  lcd.print("medio,consumo"); 
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  }  
  else if(keyPress < 1023) 
  { 
  lcd.print("alto,consumo"); 
  } 
    
   //Codigo do apc220 a partir desta linha 
 
   if (Serial.available()) 
  { 
   char input = Serial.read(); 
   switch (input) 
  { 
   case '1': //Acende o led do pino 2 
 
   digitalWrite(2, HIGH);   // Liga o pino 2 
 
   delay(100);              // Aguarda 1 segundo 
 
   Serial.println("led 2 ligado!!");  
  
   break; 
 
   case '2': 
   digitalWrite(2, LOW);    // Desliga o led 
 
   delay(100);              // Aguarda 1 segundo 
 
   Serial.println("led 2 desligado!!"); 
 
   break; 
 
   //Codigo do apc220 até esta linha 
    
    }}} 
 
  // Fim do código 
 
Placas auxiliares 
 
Juntamente com o microcontrolador haverá ainda outras placas eletrônicas como uma 
placa de LCD display de cristal líquido de 16 caracteres e 2 linhas (16x2) conforme mostra 
a figura 13 que será configurado para mostrar os valores instantâneos de leitura de 
potência elétrica e fluxo de água para que mesmo sem o programa de monitoramento o 
usuário posa saber qual é o consumo em tempo real. 
 



 

FACULDADE DE JAGUARIÚNA 

Campus I: (19) 3837-8800 – Rua Amazonas, 504 – Jardim Dom Bosco 
Campus II: (19) 3837-8500 – Rod. Adhemar de Barros – Km 127 – Pista Sul 
Jaguariúna – SP – 13.820-000  

http://www.faj.br – e-mail: faj@faj.br 
 

 

 
 

Figura 13: Tela de cristal líquido 
Fonte: Desenvolvimento próprio 

 
Haverá também a possibilidade de adicionar uma placa de comunicação sem fio via rádio 
modelo APC 220 conforme mostra a figura 14 para transmitir os sinais do 
microcontrolador para o microcomputador oferecendo maior mobilidade e conforto ao 
usuário final do produto, pois o mesmo não necessitará estar diretamente ligado a fios 
para transmissão de sinais esta comunicação deverá ser feita pelo protocolo de 
comunicação TTL/UHART. 
 
Na figura 15 mostra exemplo de configuração do microcontrolador em operação sendo 
que a entrada esta sendo simulada por um potenciômetro, a placa do microcontrolador 
esta em baixo da placa da tela (16x2), o sinal oriundo dos sensores será digitalizado em 
uma faixa que varia de 0 a 1023 contagens que será encaminhada para o supervisório por 
comunicação sem fio sua composição segue os parâmetros do fluxograma da figura 16. 
 

 
Figura 14: Módulo de comunicação sem fio 

Fonte: Desenvolvimento próprio 
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Outra possibilidade a ser explorada é a possibilidade deste sistema em interagir e não 
ficar apenas no monitoramento através do controle via bloqueio das variáveis como a 
energia a ser enviada a um chuveiro em funcionamento delimitando seu uso por tempo 
máximo de permanência após este tempo o sistema bloqueia automaticamente a energia 
elétrica fornecida a este consumidor através de uma placa de relê de estado sólido 
conforme mostrado na figura 17, o tempo pode se ajustado pelo usuário da forma que lhe 
for mais conveniente. 
 

 
 

Figura 15: Montagem do projeto 
Fonte: Desenvolvimento próprio 

 

1- Placas APC 220 comunicação sem fio. 

2- Tela de cristal liquido acoplada ao Arduino 2009. 

3- Placa proto board . 

4- Bateria de Ion de lítio de 3,7 Volts e 1000 mile Amper. 

 

 
Figura 16: Fluxograma funcional do microcontrolador 

Fonte: Desenvolvimento próprio 
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Figura 17: Placa de relê de estado sólido 

Fonte: Desenvolvimento próprio 
 

Para dar mais mobilidade e independência ao sistema o correto é instalar uma placa de 
RTC sigla em inglês para relógio de tempo real conforme demonstrado na figura 17, pois 
assim se poderá desligar o microcomputador e o microcontrolador continuará contando o 
tempo normalmente sem interferências externas. 
 

 
Figura 17: Placa de relógio de tempo real 

Fonte: Desenvolvimento próprio 
 

 
RESULTADO 

 
Espera-se com este projeto alcançar êxito na confecção de um protótipo para medição de 
entrada de água e energia elétrica residencial a fim de orientar o consumidor destes 
produtos qual melhor maneira de utilizá-los fornecendo a eles dados antecipados de 
previsão de gastos mensais a fim de se tomar medidas para que estes não ultrapassem 
os limites desejáveis.  
 
Neste contexto espera-se que os elementos sensores sejam capazes de medir com 
precisão as variáveis desejadas e transmiti-las para o micro-controlador para que este 
processe as informações converta para digital e envie para o microcomputador onde um 
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programa do usuário irá tratá-la adequando a uma fácil compreensão por parte do 
usuário. 
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