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CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONSUMO ENERGÉTICO 
 

I. RESUMO 

 

O presente projeto trata-se da pesquisa e desenvolvimento de um sistema de 

controle e gerenciamento para cargas AC, onde, através de um circuito eletrônico 

instalado em série com um equipamento ou máquina mede-se: tensão, corrente, 

potências, Fator de Potência, consumo e temperatura no ambiente da carga. O 

circuito de medição é composto por um relé, sensor de corrente, sensor de 

temperatura e circuito para medição de tensão alternada e fator de potência. A partir 

de dados enviados pelo usuário permite-se ligar/desligar a carga em tempos 

programáveis. O controle e o gerenciamento poderá ser feito por um computador ou 

smartphone. A comunicação de longa distância será estabelecida através de 

módulos ZigBee e a de curta distância (dispositivo móvel) através de um módulo 

Bluetooth. O circuito será micro-controlado e programado para se comunicar com o 

usuário através do protocolo serial TTL, utilizado pelos módulos ZigBee. A partir das 

medidas adquiridas em tempos determinados e cálculos de gasto monetário tem-se 

uma visão do consumo, permitindo ao usuário buscar uma melhor forma de 

economizar energia, como por exemplo, corrigir o fator de potência indutivo 

atrasado. 

 

II. INTRODUÇÃO  

 

 Eficiência energética



Trata-se de atividade que define ações em determinada operação, visando 
 
primordialmente a redução de custos com consumo de insumos energéticos, 

apresentando sugestões de viabilidade técnico-econômica de implantação, incluindo 

as especificações técnicas, o “project finance”, equipamentos, materiais, serviços e 

as implantações propriamente ditas, além do gerenciamento do projeto e a gestão 

dos resultados após o término das intervenções. 
 

Assim, qualquer empresa ou empreendimento pode ser beneficiado com 

projeto de eficiência energética, através de retrofit de ativos operacionais e 

instalações, e adequação de procedimentos. 
 

Em resumo, é um conjunto de medidas bem definidas que, quando 

implantadas, levarão a uma redução, previamente determinada, dos custos de 



 

consumo de energia de uma empresa ou empreendimento, mantendo-se os níveis 

de produção e da qualidade do produto final. 

 

 Por que monitorar o consumo de energia 

 

O monitoramento de energia é um dos aspectos mais importantes de 

qualquer projeto de combate ao desperdício de energia elétrica e deve ser feito 

antes e depois das ações gerenciais e tecnológicas, para que se possa mensurar a 

quantidade de energia a ser recuperada. 
 

Caso o monitoramento seja feito eletronicamente, as análises devem ser 

feitas remotamente e os dados coletados, no ponto de controle, devem gerar 

padrões de avaliações em intervalos de tempo configuráveis, com leitura precisa em 

amostras que devem ser, por exemplo, de 15 em 15 minutos ou em intervalos de 

horas ou dias. 
 

O monitoramento deve operar exatamente de maneira oposta às atuais 

condições oferecidas as empresas, que somente identificam seus gastos após o fato 

gerador já ter sido registrado e faturado. 
 

Disponibilizar todas estas medidas para o usuário à grandes distâncias o 

permite visualizar o consumo e, utilizando os recursos do sistema, procurar uma 

melhor forma de economizar. 

 

III. OBJETIVOS 

 

Desenvolver um sistema de controle e gerenciamento de consumo energético 

composto por um módulo de controle e medições, uma interface ZigBee e um 

aplicativo para Android até Janeiro de 2014. 

 

IV. METODOLOGIA 

 

 Realizar pesquisa sobre as tecnologias que serão empregadas no projeto e 

adquirir conhecimento para obter sucesso no desenvolvimento; 


 Realizar pesquisa sobre custo para a construção de um protótipo para assim 

colocar o projeto em prática observando o comportamento; 



 Elaboração do plano de projeto com datas, funções e tarefas; 



 

 Após as pesquisas sobre as tecnologias a serem empregadas inicia-se o 

desenvolvimento do projeto em etapas nomeadas: Hardware, Firmware e 

Software; 



 Para cada etapa realizam-se simulações virtuais, físicas e construção de 

protótipo; 


 Ao fim de cada etapa, realizam-se testes de funcionamento e relatório prático; 



 Finalizadas todas as tarefas e realizados os devidos testes individuais, unindo 

os circuitos previamente testados, realiza-se o teste final; 



 Aprovado nos testes, o protótipo poderá sem implantado em um equipamento 

para monitoramento em longo prazo; 


 Elaboração do relatório final baseado nas etapas concluídas. 



V. DESENVOLVIMENTO 
 

Até o momento as funções do módulo de medição já foram programadas. 

Estas funções foram testadas virtualmente incluindo medição de tensão, corrente e 

potência consumida. Um protótipo da interface para a comunicação dos módulos 

ZigBee com o dispositivo móvel foi construída e está em fase de testes. O aplicativo 

para Android está em desenvolvimento. 

 

VI. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Utilizando o software Proteus© observou-se os valores medidos pelo software e 

comparou-se com os valores medidos e calculados pelo micro-controlador do 

sistema de monitoramento através do display LCD. Este mesmo resultado foi obtido 

em bancada, quando conectou-se uma carga em série com o sistema de 

monitoramento. 

 

VII. FONTES CONSULTADAS 
 

 Links 

 

Eficiência Máxima. Monitorando o desperdício de energia elétrica. Disponível 

em: http://www.eficienciamaxima.com.br/monitorando-o-desperdicio-de-energia-

eletrica/#more-959. Acesso em 27 de março de 2013. 

 

Tarifação - ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. Disponível em: 
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idarea=493. Acesso em 20 de março de 2013. 


