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SISTEMA DE SUPERVISÃO COM SENSORIAMENTO 
UTILIZANDO MICROCONTROLADOR ARDUINO PARA 
MONITORAMENTO DE CONSUMO RESIDENCIAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA 
 

KLEBER LUIS DE GODOI 
 
RESUMO: A proposta deste trabalho é o registro detalhado do desenvolvimento de um 
sistema de supervisão para monitoramento de consumo de energia elétrica e água, 
customizado e de fácil operação que aponte o consumo residencial. Através de 
levantamento bibliográfico e avaliação do método de gerenciamento de consumo 
existente, verificou-se a necessidade de um equipamento que ofereça um controle 
otmizado do consumo de ambas as necessidades, diante disso espera-se chegar a um 
modelo experimental e possível viabilidade de produção em série de um sistema, que 
possibilite a visualização fácil e rápida das medições, despertando a conscientização para 
o uso sem desperdícios. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Visando para chamar a atenção do cliente para os novos eletrodomésticos, as fabricas 
vem produzindo equipamentos com inovações que permitam ligar e desligar através de 
controle remoto. Este dispositivo exige que o equipamento fique em stand by, o que 
significa que o mesmo fica consumindo energia sem estar sendo usado. Este conforto 
começou pêlos aparelhos de TV e som e atualmente está sendo usado em praticamente 
todos os aparelhos eletroeletrônicos (FURLANETTO, 2001). 
 
Os consumidores residenciais por não terem conhecimento do valor que representa o 
consumo de energia elétrica dos aparelhos em stand by, não se importam com este fator. 
Estes equipamentos disponíveis no mercado, associados às facilidades de compra, 
criaram novos hábitos de uso de aparelhos eletrodomésticos e levaram o consumo de 
energia elétrica residencial no Brasil a crescer algo em torno de 166% entre os anos de 
1983 e 1998.  
 
Em 1983 o consumo residencial representava 20% do consumo total e em 2000 
representava 28% do consumo total da energia elétrica nacional, de acordo com o 
(Balanço...,1999), o aumento do consumo de energia elétrica implica obrigatoriamente no 
aumento da potência instalada de geração. Este aumento representa um custo elevado, 
tanto ambiental quanto em investimentos em equipamentos. Estes valores são 
significativos e mostram a importância de se traçar um perfil dos hábitos e costumes de 
uso da eletricidade no ambiente residencial. Fica claro também a necessidade de ações e 
medidas no sentido de conscientizar a população para o uso racional da energia elétrica 
no ambiente residencial. (FURLANETTO, 2001). 
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Com a crescente demanda hidroenergética em nosso planeta, a utilização consciente 
desses recursos deve ser incentivada para os consumidores residenciais e não somente 
para o setor industrial. Segundo estudos da Associação Brasileira das Empresas de 
Serviços de Conservação de Energia (Abesco), cerca de 10% dos 430 terawatt-hora 
(TWh) consumidos no país a cada ano são desperdiçados. Campanhas de uso consciente 
são atualmente veiculadas na mídia a fim de despertar a consciência da população, mas 
infelizmente não tem surgido um resultado satisfatório. De acordo com Starosta (2012), os 
maiores vilões são os processos industriais obsoletos, sistemas de refrigeração e 
iluminação inadequados.  
 
Segundo reportagem publicada no site (UOL, 2007), em 20 anos dois terços da população 
do mundo poderá enfrentar escassez de água, de acordo com a Agência das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) sediada em Roma na Itália. 
 
Conforme estudos da FAO, o consumo de água dobrou em relação ao crescimento 
populacional no último século e atualmente mais de um bilhão de pessoas em todo o 
mundo já não tem acesso á água potável suficiente para suprir suas necessidades 
básicas diárias, disse Pasquale Steduto (diretor da unidade de gerenciamento dos 
recursos hídricos da FAO) segundo ele, mais de 2,5 bilhões de pessoas não têm 
saneamento básico adequado. 
 
Steduto pediu maiores esforços nacionais e internacionais para proteger os recursos hí-
dricos do planeta. "A comunidade global tem conhecimentos para lidar com a escassez 
 de água. O que é necessário é agir", afirma ele em nome da agência das Nações Unidas. 
 
Conforme informações do (ATLAS BRASIL...2010) sobre Abastecimento Urbano de Água, 
86% dos municípios brasileiros são abastecidos por sistemas de produção de água 
isolados, o que atende á 83 milhões de pessoas. Desse total, 44% utilizam mananciais 
subterrâneos e 14% do total são abastecidas por sistemas integrados. 
 
A capacidade total dos sistemas produtores instalados em operação no País é de 
aproximadamente 587 m3/s, bastante próximo ás demandas máximas atuais que está em 
torno de 543 m3/s. Demonstrando que grande parte das unidades está no limite de sua 
capacidade operacional, a Região Sudeste apresenta 51% da capacidade instalada de 
produção de água do País, seguida das Regiões Nordeste com 21%, Sul com 15%, Norte 
com 7% e Centro-Oeste com 6%. 
 
Dos municípios que possuem abastecimento 55% poderão ter um abastecimento 
deficitário até o ano de 2015, o que equivale á 73% da demanda do País. Desse universo 
84% das sedes urbanas necessitam de investimentos para adequação de seus sistemas 
produtores e os outros 16% apresentam déficits decorrentes dos mananciais utilizados. 
 
Segundo informações do (ATLAS..., 2002) estudos mostram que o Brasil possui um dos 
maiores e melhores potenciais energéticos do mundo, e se por um lado, as reservas de 
combustíveis fósseis são relativamente reduzidas, por outro, os outros potenciais 
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energéticos pouco explorados são suficientemente abundantes para garantir a auto-
suficiência energética do país. 
 
Embora exista todo este potencial energético, apenas duas dessas fontes têm sido 
extensivamente aproveitadas, a hidráulica e a térmica. Cerca de 90% do suprimento de 
energia elétrica do país provém de geração hidráulica, e o petróleo no caso das 
termoelétricas, representa mais de 30% da matriz energética nacional, apesar da 
importância dessas fontes, a conjuntura atual do setor elétrico brasileiro devido ao 
crescimento da demanda, escassez de oferta e restrições financeiras, socioeconômicas e 
ambientais à expansão do sistema indica que o suprimento futuro de energia elétrica 
exigirá maior aproveitamento de fontes alternativas. 
 
Se do lado da oferta de energia as condições são relativamente confortáveis, do lado da 
demanda há enormes descompassos e desafios para a sociedade brasileira. Tanto na 
periferia de grandes centros urbanos como em regiões remotas e pouco desenvolvidas, 
as formas convencionais de suprimento energético não atendem às condições 
socioeconômicas da maior parte da população. 
 
Portanto, o planejamento e a regulação da oferta de energia devem buscar formas de 
suprimento energético compatíveis com as potencialidades energéticas e as 
necessidades socioeconômicas nacionais e regionais. É preciso que cada fonte ou 
recurso energético seja estrategicamente aproveitado, visando à maximização dos 
benefícios proporcionados e à minimização dos impactos negativos ao meio ambiente e à 
sociedade. 
 
No modelo atual do setor elétrico brasileiro, além das políticas e diretrizes nacionais, são 
elementos fundamentais para o bom funcionamento do mercado as regras de atuação e 
os mecanismos de regulação, entre os quais, a disponibilização de informações 
consistentes e atualizadas a todos os agentes do setor. É necessário, porém, um sistema 
de informação eficiente e compatível com a dinâmica e as dimensões do setor.  
 
Já existem vários e importantes sistemas de informação energética no Brasil, mas é 
preciso melhorar a articulação entre as fontes provedoras e facilitar o acesso aos dados, a 
fim de evitar a destinação de recursos na provisão de dados e informações já existentes. 
Muitas vezes, dados coletados por uma instituição não são utilizados por outra(s), 
incorrendo em múltiplos, repetitivos e desconexos sistemas de informação. 
 
 A proposta deste projeto é justamente colaborar para que o resultado do uso consciente 
possa ser melhor visualizado pelos usuários, proporcionando a cada um fazer a sua parte. 
O projeto visa justamente possibilitar ao usuário contribuir com esta preocupação global, o 
sistema de supervisão e monitoramento de consumo residencial possibilitará que o 
usuário monitore seu consumo de energia elétrica e de água, informando-se sobre o seu 
consumo real e instantâneo, podendo conforme configuração, receber as informações 
através de alarmes e relatórios sobre a projeção futura do seu consumo. 
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Embora o sistema em questão não tome decisões e medidas corretivas automaticamente,  
através do levantamento bibliográfico foi identificada a necessidade de um método de 
gerenciamento de consumo eficaz, que possibilite fácil leitura e interpretação. O sistema 
terá a função de informar e alertar o usuário sobre o consumo de energia elétrica e de 
água, uma vez informado sobre o seu consumo, caberá ao usuário estabelecer os valores 
ideais de consumo e de gastos, bem como as medidas corretivas ou preventivas para que 
o seu objetivo seja alcançado. 
 
 
DESCRIÇÃO 
 
O Sistema de Supervisão para Monitoramento de Consumo Residencial de Energia 
Elétrica e Água será construído com componentes comerciais e de baixo custo. Para a 
seleção dos componentes utilizados no projeto foi elaborado um mapa mental ver Figura 
1, com as opções mais viáveis de equipamentos disponíveis.  
 
Para o sistema de leitura de vazão de água, será utilizado um hidrômetro comum, o 
mesmo 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, instalado no ramal de entrada. 
 
Para a interpretação e tratamento dos valores medidos pelos sensores de consumo de 
energia e de água será utilizado um microcontrolador Arduino. Este modelo de 
microcontrolador mostrou-se ideal para a aplicação devido á sua capacidade de 
processamento e sua conectividade com os 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 se 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 
comum, o sensor de pulso instalado na engrenagem interna do dispositivo de medição do 
hidrômetro fará a contagem dos pulsos a cada volta da engrenagem.  
 
O número de pulsos é enviado para uma das entradas digitais da placa do 
microcontrolador,  onde  uma  programação  trata  o  valor recebido e executa os  cálculos 
matemáticos para a apresentação do valor consumido no display. 
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Figura 1: Mapa Mental criado para seleção dos elementos do projeto 

Fonte: Desenvolvimento próprio 

 
 
A leitura do consumo de energia elétrica é 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 elétrica de 127 Volts ou 220 Volts. 
 
Um transformador de corrente faz a leitura do valor de corrente em transito na rede 
elétrica de entrada da residência, o valor medido pelo transformador é enviado para uma 
entrada analógica da placa do microcontrolador que executa os cálculos utilizando os 
valores de corrente e de tensão convertendo-os em potência consumida kWh. 
 
Os valores obtidos através dos sensores são devidamente tratados e calculados pelo 
programa desenvolvido para o microcontrolador e são mostrados no display 
instantaneamente. 
 
 Uma saída de comunicação serial comum, tipo USB (Universal Serial Bus), possibilitará 
que as informações mostradas no display possam ser armazenadas e trabalhadas em um 
dispositivo externo como, por exemplo, um computador pessoal. 
 
Com as informações disponibilizadas para o computador, estas poderão ser utilizadas 
para cálculos de estimativa de consumo, projeções de consumo por um período 
específico, estipular valores de gastos, inserir valores de alarmes, entre outros.  
 
A Figura 2 mostra o fluxograma de funcionamento do sistema de supervisão desde os 
sensores até o dispositivo de saída de informações.   
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Os sensores executam a leitura dos 
 
valores e enviam para o mirocontrolador.  

 
 
O microcontrolador recebe os sinais dos  
 
sensores executa o programa e atualiza 
  
as saídas. 
 
 
 

 
 
O sistema de supervisão exibe armazena  
 
e exibe os valores de consumo.    
 
 

Figura 2: Fluxograma de funcionamento do sistema 
Fonte: Desenvolvimento próprio 

 

 
OBJETIVO GERAL 
 
Desenvolver um projeto de controle e automação de baixo custo utilizando componentes 
hidráulicos e eletrônicos básicos, facilmente encontrados para venda no mercado, tendo 
como principais componentes um hidrômetro residencial, um transformador de corrente 
elétrica e um microcontrolador. 
 
Todo o sistema será desenvolvido por um grupo de três pessoas, sendo assim o projeto 
está divido em três blocos distintos como representado pela Figura 3, destacado por um 
quadro com linhas tracejadas na cor vermelha está o Bloco I, o qual será tratado com 
mais detalhes neste trabalho.  
 
No Bloco I está a parte do projeto que trata do sensoriamento e nele estão inseridos os 
equipamentos que fazem a leitura do consumo, de água representado pelo quadro 
número 1 e o equipamento que faz a leitura do consumo de energia quadro 2.  
 

Início

Sensor
água

Sensor
kWh

Microcontrolador

Verifica as entradas 

Compara com o programa

Atualiza as saídas

Sistema de supervisão

Computador
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No Bloco II, destacado com linhas tracejadas na cor azul, está o microcontrolador que terá 
a função de receber os sinais emitidos pelos sensores, tratá-los, executando os cálculos 
matemáticos, converte-los para sinais digitais e enviá-los para o sistema de supervisão 
onde exibido através do display os valores instantâneos de consumo. 
 
O Bloco III destacado com linhas na cor verde está representado o sistema de supervisão 
com o display, este por sua vez tem a função de exibir os valores instantâneos de 
consumo e possibilitar a comunicação com dispositivos externos, como um computador 
por exemplo.  
 
 

 
Figura 3: Diagrama das partes que integram o projeto 

Fonte: Desenvolvimento próprio 
 
 

Descrição dos blocos e componentes da Figura 3: 
 

Bloco   I: Sensoriamento 

Bloco  II: Sistema de operadores 

Bloco III: Sistema de interface 

Quadro 1: Hidrômetro mede o consumo de água. 

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

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

Quadro 4: Microcontrolador - recebe informações e executa os cálculos. 

Quadro 5: Display – exibe as informações e disponibiliza para equipamentos externos. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Utilizar os conhecimentos obtidos nessa pesquisa para a elaboração do projeto como 
oportunidade para o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos científicos adquiridos 
no decorrer do curso de Engenharia de Controle e Automação pela Faculdade de 
Jaguariúna, utilizando-os para pesquisar, selecionar e optar acertivamente pelos 
componentes mais adequados, viáveis e aplicáveis na elaboração do projeto. 
 
 
OBJETIVO INDIVIDUAL 
 
Identificar através de pesquisas os sensores para a obtenção dos dados de consumo de 
energia elétrica e de água e aplicá-los no projeto, fazendo as instalações e adaptações 
necessárias para que os componentes selecionados forneçam os resultados esperados.   
  
 
APLICABILIDADE 
 
Os medidores de vazão 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. Estes componentes são utilizados em instalações prediais e medem o consumo 
de água do consumidor. A Figura 4 mostra um exemplo em corte de um medidor de vazão 
do tipo hidrômetro rotativo utilizado nas redes municipais de alimentação de água potável. 
 

 
Figura 4: Vista em corte de um hidrômetro residencial Fonte: g1globo 

 

 

Os hidrômetros volumétricos realizam a medida com o número de vezes em que sua 
câmara de volumes se enche e esvazia, sendo estes os mais indicados em instalações 
onde a vazão é pequena, pois possuem maior sensibilidade e grande precisão. Os 
hidrômetros volumétricos podem ser construídos por diferentes tipos de sistema de 
medição, como por exemplo, o tipo êmbolo alternativo o qual é pouco utilizado, pois 
ocasiona grandes perdas de carga interferindo na pressão da água na tubulação que 
chega até o consumidor. 
 
O mais indicado e o qual foi utilizado no projeto é o hidrômetro do tipo êmbolo rotativo é o 
modelo mais usado devido apresentar maiores vantagens, uma delas é oferecer grande 
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precisão de medidas e por ser confeccionado com materiais compósitos são mais leves e 
apresentam maior durabilidade. 
 
O quadro 2 do Bloco I está o sensor que fará a leitura do volume de água que passa pelo  
hidrômetro, para foi selecionado o modelo sensor eletrônico de pulsos, este tipo 
baseia-se na emissão de um feixe de luz, o qual é recebido e identificado por um 
elemento foto-sensível, basicamente o tipo de sensores de pulsos são divididos em três  
sistemas: Barreira, Difusão e Reflexão. 
 
Para a utilização do hidrômetro no projeto, foi necessário a adaptação e instalação de um 
acessório, o sensor eletrônico de pulsos. 
 
Conforme demonstrado no diagrama da Figura 5, o sensor de pulsos funciona através da 
interrupção ou incidência de um feixe luminoso sobre um foto-receptor, o qual provoca 
uma ação (comutação) eletrônica, o circuito eletrônico faz a comutação ou chaveamento 
tratando o sinal de luz recebido e enviando um sinal eletrônico como pulso em seus 
terminais de saída. 
 
 

 
Figura 5: Esquema de um sensor de pulsos tipo barreira 

Disponível em Mecaweb Eletrônica 

 
 
O quadro identificado com o número 2 contempla o medidor de energia elétrica, através 
de pesquisas dos tipos e modelos de medidores de energia possíveis para o projeto, 
chegou-se á um tipo de elemento de medição que mostrou-se viável economicamente e 
facilmente encontrado em lojas de materiais elétricos industriais. O medidor selecionado 
foi o transformador de corrente tipo medição. 
 
GUSSOW, 1997, p. 586 define que “quando uma potencia dissipada em uma carga é 
calculada em função do tempo, a quantidade de energia consumida pela carga pode ser 
determinada” e que a unidade comumente usada para o cálculo da energia elétrica é o 
kilowatt-hora (kWh). O kWh é o produto do kilowatts por hora, por exemplo, 1 kWt = 1000 
W  x 1 h = 200 W x 5 h = 1 W x 1000 h = 500 W x 2 h. 
 
Os Transformadores de corrente ver Figura 6, são dispositivos elétricos que permitem aos 
instrumentos de medição e proteção funcionarem adequadamente sem que seja 
necessário que tenha a capacidade de conduzir correntes nominais de acordo com a 
corrente de carga do circuito ao qual são ligados (GUSSOW, 1997).  

Barreira de luz

Foto transistorDiodo emissor

Oscilador Amplificador Trigger Comutação

http://mecaweb.com.br/eletronica/deteccao/sensoptico.php
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Figura 6: Diferentes tamanhos de transformador de corrente 

Disponível em PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
 

 

Sua construção física é dada por uma bobina cuja espessura do condutor e o número de 
espiras é calculado conforme a capacidade de leitura, através do fenômeno de conversão 
eletromagnética, os TC’s transformam correntes elevadas, que circulam no seu 
enrolamento primário, em pequenas correntes secundárias, segundo uma relação de 
transformação, a relação de transformação também é um parâmetro importante no 
dimensionamento de um transformador de corrente, pois é imprescindível para o 
dimensionamento de um TC determinar o valor de sua relação de transformação. 
 
A relação de transformação indica qual a capacidade de leitura do transformador, 
geralmente a leitura no secundário é de 5A dessa forma, se nos terminais primários de 
um TC, cuja relação de transformação nominal é de 20, circular uma corrente de 100 
Amper, obtém-se no secundário a corrente de 5A, ou seja: 100/20 = 5A. 

As funções básicas de um transformador de corrente são: reduzir a corrente a valores 
seguros para medição, isolar circuito primário do secundário e permitir uso de valores de 
norma. Os transformadores de corrente para serviços de medição são utilizados para 
medições de correntes em alta tensão, possuem características de boa precisão, 
geralmente na faixa entre 0,3% e 0,6% de erro de medição e baixa corrente de saturação 
por volta de 4 vezes a corrente nominal (corrente nominal é a capacidade máxima de um 
determinado aparelho, sendo, portanto um limite de corrente elétrica que pode ser exigido 
do equipamento sem que este seja danificado).  
 

 

Tipos construtivos de transformadores de corrente 
 

Conforme representado na Figura 7, os TC’s são classificados de acordo com o modelo 
do enrolamento primário, já que o enrolamento secundário é constituído por uma bobina 
com derivações (taps) ou múltiplas bobinas ligadas em série e/ou paralelo, para se obter 
diferentes relações de transformação. 
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Figura 7: Tipos de transformadores de corrente  
Adaptado do Trabalho Sobre Transformadores de Corrente 

 

 
 Tipo enrolado (ver Figura 7 Quadro A) 

 
Este tipo é usado quando são requeridas relações de transformações inferiores a 200/5, 
possui isolação limitada e portanto, se aplica em circuitos até 15kV. Ocorre quando o 
enrolamento primário, constituído de uma ou mais espiras, envolve mecanicamente o  
núcleo do transformador. 
 

 Tipo barra (ver Figura 7 Quadro B) 
 

Transformador de corrente cujo enrolamento primário é constituído por uma barra, 
montada permanentemente através do núcleo do transformador. 
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 Tipo bucha (ver Figura 7 Quadro C) 
 

Consiste de um núcleo em forma de anel (núcleo toroidal1), com enrolamentos 
secundários. O núcleo fica situado ao redor de uma “bucha” de isolamento, através da 
qual passa um condutor, que substituirá o enrolamento primário. Este tipo de TC é 
comumente encontrado no interior das “buchas” de disjuntores, transformadores, 
religadores, etc. 
 

 Tipo janela (ver Figura 7 Quadro D) 
 

Tem construção similar ao tipo bucha, sendo que o meio isolante entre o primário e o  
secundário é o ar. O enrolamento primário é o próprio condutor do circuito, que passa por 
dentro da janela. 
 

 Tipo núcleo dividido (ver Figura 7 Quadro E) 
 

O transformador de corrente tipo janela em que parte do núcleo é separável ou 
basculante, para facilitar o enlaçamento do condutor primário. 
 

 Tipo com vários enrolamentos primários (ver Figura 7 Quadro F) 
 

Transformador de corrente com vários enrolamentos primários distintos e isolados 
separadamente. 
 

 Tipo com vários núcleos (ver Figura 7 Quadro G) 
 

Transformador de corrente com vários enrolamentos secundários isolados 
separadamente e montados cada um em seu próprio núcleo, formando um conjunto com 
um único enrolamento primário, cujas espiras (ou espira) enlaçam todos os secundários. 
 
Para o sistema de medição de consumo de energia elétrica, será utilizado no projeto o 
transformador de corrente tipo enrolado do fabricante Katy Instruments modelo 420, com 
range de corrente de 0,1 á 50 Amper, conforme pode ser visto na Figura 8, este 
equipamento será instalado no ramal de entrada de energia e fará a leitura de corrente 
que é consumida pela residência.  
 
O valor de leitura captado pelo transformador de corrente será enviado ao circuito 
eletrônico do microcontrolador que realizará os cálculos utilizando os valores de corrente 
e de tensão elétrica, informando o valor em kWh. 

                                                           
1
 Toroidal - A palavra toroidal refere-se à forma geométrica do núcleo, no caso, cilíndrico e semelhante a 

um anel. 
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Figura 8: Transfromador de Corrente utilizado no projeto  

Fonte: Desenvolvimento Próprio 

 
 

MICROPROCESSADORES 
 

Comforme descrito anteriormente no Bloco II, está o microcontrolador o qual tem a função 
de receber os sinais emitidos pelos sensores, processá-los e enviá-los para o sistema de 
supervisão, para  o projeto foi selecionado microcontrolador modelo Arduino ver Figura 9, 
do fabricante ATmel. 

 
Os microprocessadores são equipamentos eletrônicos construídos em circuitos integrados 
denominados de CI e compostos de milhares de transistores em escala micrométrica em 
um único circuito de poucos centímetros quadrados, são elementos fundamentais em 
qualquer sistema digital como, por exemplo, os computadores pessoais. 

 

São elementos capazes de processar, ou seja, controlar todas as tarefas a ele atribuídas  
através de rotinas previamente programadas, o microprocessador é o cérebro dos 
equipamentos digitais fazendo com que eles funcionem corretamente. 
 
Segundo Pereira (2007, p.17) “Em 1969, a INTEL lançou o primeiro microprocessador 
digital do mercado: o i404 de 4 bits que possuia 46 instruções e o clock de 740 kHz. Ele 
era resultado da integração de partes básicas de uma CPU em um único chip com mais 
de 2000 transistores.” 

 

Os microcontroladores são elementos constituídos em um único chip eletrônico conforme 
mostrado na Figura 9 contendo em seu interior um microprocessador, memória Ram, 
Rom, temporizadores, conversores analógicos digitais (AD) e digitais analógicos (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 ou necessitar. Os programas 
são elaborados pelo usuário por meio de linguagem de programação de computadores 
como a linguagem assembly e a linguagem C. 
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Hewerson, at al (1980) define Arduino como 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. 
 

O microcontrolador Arduino 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 placas 
principais que contém os microcontroladores da empresa Atmel. 
 
 Como, por exemplo, Arduino Duemilenove ver Figura 9, que recebe este nome porque foi 
criado no ano de 2009, e várias outras interfaces como, por exemplo, placas de 
comunicação, telas, ponte H, rele de estado sólido e uma infinidade de outras placas 
desenvolvidas para facilitar a composição de projetos em eletrônica. 
 
 

 
Figura 9: Arduino Duemilanove Disponível no site Arduino CC (2013) 

 
 

Arduino Duemilenove é uma placa de circuito integrado que contém um microcontrolador 

modelo Atmega 328 da empresa ATmel e como característica principal possui a 

versatilidade de conter 14 pinos digitais que podem ser configurados como entradas ou 

como saídas, dependendo da necessidade da aplicação, sendo ainda que destas, 6 

podem ser configuradas como PWM.  

 

Contem ainda 6 entradas analógicas, uma conexão USB, um cristal oscilador de 16 MHz, 

um conversor serial para USB, um botão de reset, leds de indicação, saídas de 

comunicação Rx e Tx, entradas e saídas de alimentação. 

 

 

 

Microcontrolador 
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Descrição dos pinos 

 

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 plug 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 S1 

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 

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. 

 
 

A Figura 11 mostra a descrição dos componentes básicos da placa Arduino Duemilenove 
 
 

 
Figura 11: Arduino Duemilanove Adaptado da imagem Disponível no site Arduino CC (2013) 
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Conforme descrito anteriormente a proposta do trabalho é alertar e informar o usuário 
sobre o consumo de energia elétrica e água. Para a informação e visualização do 
consumo será utilizado o display LCD Arduino, que possui uma tela fazendo a interface do 
sistema com o usuário conforme a Figura 12.  
 
Ao se conscientizar do quanto está gastando o usuário pode e deve seguir algumas 
sugestões para que seja possível atingir uma redução no seu consumo, 
conseqüentemente reduzindo despesas e contribuindo para a sustentabilidade do planeta. 
 

 
Figura 12: Display LCD Arduino Disponível no site DX.COM (2013) 

 
 

Finalmente no Bloco III apresentado na Figura 3, está o sistema de supervisão, que 
possui a função de apresentar através do display LCD os dados calculados pelo 
microcontrolador e através dos botões de comando possibilitar ao usuário a inserção de 
dados no sistema tornando-o interativo. 
 
 
SISTEMA SUPERVISÓRIO 
 
Sistemas supervisórios podem ser definidos como sistemas utilizados para 
monitoramento de processos que possibilitam a visualização das variáveis controladas e 
manipuladas, o sistema também pode permitir ao operador tomar ações para a correção 
de desvios indesejados neste sistema.  
 
Através de sistemas supervisórios é possível detectar falhas antes que elas mesmas 
ocorram (JURIZATO; PEREIRA, 2003) 
 
Para o projeto o monitoramento das variáveis, possibilita que a visualização em tempo 
real do consumo de água e de energia elétrica da residência, este monitoramento permite 
a visualização de possíveis falhas e desperdícios no sistema, como por exemplo, detectar 
um vazamento de água se houver um aumento de consumo comparando com o consumo 
do período anterior. 
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O microcontrolçador Arduino realizará o processamento dos dados, provenientes dos 
sensores instalados no sistema e de acordo com a lógica implementada no seu 
microprocessador deve fazer as devidas conversões aplicando algoritmos de 
programação e posteriormente atualizar suas saídas. 
 
Os valores enviados para as saídas podem ser tanto aplicadas diretamente em um 
componente físico (display) e/ou pode ser enviado para um dispositivo externo através de 
um programa que possibilite a interface de comunicação entre a unidade e um 
computador. 
 
Os dados podem ser apresentados em uma tela gráfica que representa o funcionamento 
do sistema instalado na residência. Não há regras ou determinações para a confecção 
das telas, pode existir limitações dependendo do software que estiver sendo utilizado para 
a visualização. 
 
Um programa de supervisão pode ser construído a partir de qualquer linguagem 
declarativa como C, C++, Java, Pascal ou Basic. Porém, isso requer um conhecimento 
profundo em programação, além da necessidade de se construir drivers para a 
comunicação entre hardware e software. (MOREIRA, 2006). 
 
Muitos fabricantes de placa de aquisição de dados disponibilizam os softwares onde é 
possível o desenvolvimento da programação lógica do sistema e parte gráfica do sistema 
supervisório.  Um dos programas para controle, aquisição de dados e supervisório é o 
LabView da National Instruments, este programa utiliza uma linguagem de programação 
própria conhecida como linguagem G, que é muito semelhante às linguagens C e Pascal. 
 
Para a aplicação no projeto será utilizado software ScadaBr, capaz de fazer a interface de 
comunicação entre o microcontrolador arduino e o computador. 
  
A seguir estão relacionadas algumas informações e dicas extraídas do site COPEL (2013) 
para o uso eficiente da energia elétrica. É possível evitar o desperdício melhorando a 
maneira de utilizar a energia, e para isso não é necessário abrir mão do conforto e das 
vantagens que este item essencial na atualidade nos proporciona. 
 
Diminuir o consumo, conseqüentemente reduzirá custos, sem perder a eficiência e a 
qualidade dos serviços. Segundo informações do Portal Nacional de Saúde - Unimed 
Brasil, um aparelho de ar condicionado, item comum na maioria das casas nos dias 
atuais, consome 1 kWh a cada 36 minutos, medidas simples como manter as portas e 
janelas fechadas quando o aparelho estiver ligado, fazer a limpeza dos filtros 
periodicamente, pois a sujeira impede a circulação livre do ar, forçando o aparelho a 
trabalhar mais.  
 
Não obstruir a saída de ar do aparelho, proteger a parte externa da incidência do sol sem 
bloquear as grades de ventilação com certeza são medidas que aumentarão a eficiência 
do aparelho. 
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Os aparelhos aspiradores de pó consomem 1 kWh a cada uma hora de utilização. Os 
aquecedores elétricos chamados boilers são com certeza o campeão de consumo na 
residência, o aquecedor central, consome, aproximadamente, 1 kWh a cada 20 minutos, 
medidas como utilização de reles temporizadores racionaliza o consumo e atuam como 
medidas de economizar energia. A utilização de aquecedores centrais são recomendados 
somente como sistema complementar ao sistema de aquecimento solar. 
 
O chuveiro elétrico também é considerado um dos equipamentos elétricos de maior 
consumo em uma residência, um banho com a chave de seleção de temperatura na 
posição mais quente, gasta 1 kWh em 11 minutos. A seleção da posição intermediária é 
uma medida que reduz para 30% o consumo de energia e também manter os orifícios de 
passagem da água desobstruídos aumentam a eficiência do chuveiro. 
 
Um computador em média consome 1 kWh em 6 horas e 40 minutos, para o  
desligamento total da CPU é consumido mais energia, portanto, em intervalos de 
utilização deve-se desligar somente o monitor, e ao término da sua utilização deve-se 
desligá-lo totalmente. 
 
O ferro de passar roupas, muito utilizados pelas donas de casa, consome 1 kWh a cada 
50 minutos de utilização e como sugestão deve-se acumular uma quantidade razoável de 
roupas para serem passadas de uma só vez, evitando assim o liga e desliga várias vezes, 
que provoca um grande desperdício de energia.   
 
Medidas simples como, apagar sempre as luzes que você não estiver utilizando, salvo 
aquelas que contribuem para a sua segurança e a de seus familiares. Uma lâmpada 
incandescente de 100 watts consome 1 kWh a cada 10 horas, sempre que possível utilize 
a luz do sol isso evitará acender lâmpadas durante o dia.  
 
Procure decorar os ambientes das residências com cores claras, pois refletem melhor a 
luminosidade natural no ambiente.  Algumas lâmpadas de voltagem menor que a da rede 
de alimentação 127 Volts ou 220 Volts podem consumir mais energia e ter menor tempo 
de vida útil. 
 
Substitua as lâmpadas incandescentes que consomem mais energia e dissipam mais 
calor por lâmpadas fluorescentes, elas duram mais e gastam menos energia que as 
comuns. Uma lâmpada fluorescente de 20 watts consome 1 kWh a cada 50 horas, 
enquanto uma incandescente de 60 watts consome 1 kW/h em 16 horas e 40 minutos. 
 
Equipamentos como lavadoras de pratos e máquinas de lavar roupas, devem ser 
utilizados na sua capacidade máxima, o funcionamento de uma lavadora com poucas 
peças de roupas implica em desperdício. Não utilize sabão em demasia e mantenha o 
filtro sempre limpo. A lavadora de roupas, com água fria, consome 1 kW/h em uma hora e 
53 minutos e com água quente em 30 minutos. 
 
Quanto aos refrigeradores e freezers evite a abertura das portas sem necessidade, pois a 
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cada vez que a porta é aberta há entrada de ar quente, fazendo com que o motor trabalhe 
mais e consuma mais energia. Retire sempre que possível, e de uma só vez, todos os 
alimentos que necessitar, evitando deixar a porta aberta por um tempo maior que o 
necessário e não guarde alimentos ainda quentes na geladeira.  
 
Regule o termostato conforme a estação do ano e faça degelo periodicamente, conforme 
as instruções do fabricante. Instale o aparelho em lugar bem ventilado e em área não 
exposta ao sol.  
 
A borracha de vedação deve estar em bom estado a fim de evitar fugas de ar frio. 
Cuidado com geladeira e freezer velhos, pois é uma ameaça ao meio ambiente. O gás 
usado, CFC, pode vazar, ameaçando a camada de ozônio. Um refrigerador pequeno 
consome em média 36 kWh por mês, enquanto um freezer pequeno gasta em média 40 
kWh por mês. Ao adquirir um novo aparelho, verifique seu consumo mensal e se o 
mesmo possui o selo do Procel (Programa de combate ao desperdício de energia elétrica) 
da Eletrobrás. 
 
Os televisores modernos consomem menos energia que os antigos. Eles gastam 1 kW/h 
a cada 11 horas de funcionamento, como medida de evitar o desperdício evite o hábito de 
dormir com o televisor ligado. 
 
 
RESULTADOS 
 
A obtenção de componentes confiáveis e de baixo custo associados ao programa 
elaborado para o microcontrolador Arduino possibilitará a integração dos sensores que 
farão a leitura das variáveis e fornecerá os dados para que o usuário fique atento ao gasto 
diário de energia elétrica e de água, possibilitando a visualização instantânea e 
acumulada. Com a possibilidade de visualizar facilmente estes valores o usuário poderá 
rever seu consumo e evitar um eventual desperdício.    
 
 
CONCLUSÃO   
 
Com as pesquisas realizadas espera-se que os materiais selecionados para a realização 
do projeto atendam as necessidades levantadas, proporcionando o funcionamento 
adequado fornecendo valores iguais ou próximos aos ideais. 
 
O sistema de supervisão para monitoramento de consumo residencial de energia elétrica 
e água funcionará como um instrumento para mostrar de que forma estão sendo 
utilizados estes recursos, o quanto o usuário está consumindo e através desses 
parâmetros, caberá ao usuário aplicar métodos ou boas práticas para que o consumo de 
energia elétrica e de água se torne eficiente e com menor desperdício possível. 
 
Evitando desperdício cada usuário estará contribuindo para a diminuição do consumo de  
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água além da economia pessoal em termos de gastos financeiros e a preservação do 
meio ambiente.  
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