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Resumo: Essa pesquisa propõe um sistema de supervisão que auxilia o consumidor 

no uso consciente de energia elétrica em sua residência. De acordo com as metas de 

consumo estabelecidas pelo usuário o sistema proposto deve sugerir ações 

(ligar/desligar equipamentos) que proporcionem o maior conforto com menor consumo 

de energia. Todas essas ações poderão ser realizadas/acompanhadas através da 

Internet. 

Palavras chaves: energia elétrica, consumo, automação residencial. 

Introdução: Na década de 80 surgiram os primeiros projetos de automação de 

pequeno e médio porte com características comerciais e residenciais. Com o 

surgimento da Internet e a redução dos custos de componentes elétricos associado 

ao uso de computadores foi possível realizar a integração dos processos de uma casa. 

No mercado atualmente existem sistemas que oferecem diversos tipos de serviços 

onde o usuário pode escolher qual melhor atende suas demandas. O nível de 

automação residencial é limitado por dois aspectos: os desejos do morador e quanto 

ele está disposto a investir. As soluções propostas podem variar de acordo com as 

necessidades de cada cliente (BOLZANI, 2004). A automação residencial pode ser 

utilizada para tornar o consumo de energia elétrica de residências mais eficiente sem 

necessariamente prejudicar o conforto dos moradores. 

Em 1998, o Governo Federal tornou meta a eficiência energética e por meio da 

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) criou um programa nacional de 

combate ao desperdício e incentivo ao uso racional de energia (Programa de 

Eficiência Energética – PEE ANEEL).  Uma das ferramentas criadas foi o selo 

PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica). Este selo indica 

se os equipamentos elétricos contem eficiência, com o auxílio da etiqueta do PBE 

(Programa Brasileiro de Etiquetagem), informando sobre o desempenho dos produtos 

classificando entre as letras A (mais eficiente) a G (menos eficiente). 

Objetivos: O objetivo geral desta pesquisa é proporcionar a redução do consumo de 

energia elétrica nas residências realizando o monitoramento do consumo através da 

Internet. O usuário com auxilio do sistema poderá decidir as metas de consumo e 

quais os equipamentos devem ser desligados/ligados para que valor máximo 

estabelecido não seja excedido.  



Metodologia: Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizado a pesquisa 

bibliográfica para verificar a viabilidade e como outros sistemas para esta finalidade 

funcionam. Será realizado a simulação dos circuitos eletrônicos e testes do software 

desenvolvido durante a pesquisa. Ao final da fase de testes o protótipo de uma 

residência será construído para realizar a coleta de dados. 

Desenvolvimento: O desenvolvimento da pesquisa será composto das seguintes 

etapas: 

• Estudo do cálculo do consumo/valor pago de energia elétrica nas residências; 

• Levantamento do consumo dos aparelhos elétricos mais comuns nas 

residências; 

• Estudo das tecnologias de sistemas micro controlados; 

• Escolha da linguagem de programação e banco de dados que devem ser 

usados no sistema de supervisão; 

• Análise da opinião dos consumidores sobre a eficiência energética dos 

aparelhos elétricos durante o processo de aquisição; 

• Estudo dos algoritmos de decisão (heurísticas, metaheurísticas). 
 

Resultados Preliminares: Foi realizado um estudo para verificar como a fatura de 

energia elétrica é calculada e quais os equipamentos apresentam maior consumo. 

Com objetivo de validar o estudo foi elaborado um questionário que procura 

evidenciar o quanto o consumidor na hora da compra do aparelho eletrodoméstico 

observa o seu consumo, através da análise do Selo PROCEL. No primeiro momento 

foi realizado um pré-teste utilizando um questionário com o objetivo de validar suas 

questões e quanto elas podem ser significativas para a pesquisa. Com o objetivo de 

validar o questionário foram coletadas 47 respostas, sendo 53,2% respondentes do 

sexo masculino e 46,8% de respondentes femininas. Realizando a análise dos 

dados, observa-se que 72,3% das pessoas conhecem o Selo PROCEL, sendo que 

82,3% destas sabem ler as informações contidas na etiqueta. Constatou-se que 

entre aqueles que sabem extrair as informações do Selo, 50% utiliza como 

parâmetro para comprar o produto, 21,4% analisam, mas não utilizam como 

parâmetro e 28,5% não analisam.  Diante dos dados expostos é possível concluir 

que as questões elaboradas para a pesquisa podem evidenciar o perfil dos 

consumidores durante a compra de equipamentos elétricos. 



Durante esse período também foram definidas as tecnologias que serão 

utilizadas para realizar o controle do consumo de energia elétrica: 

• Sistemas Microcontrolados: plataforma Arduino; 

• Sensores: efeito Hall (capazes de medir valores de corrente de determinado 

circuito); 

• Linguagem de programação: Java, Java Script e PHP; 

• Banco de dados: MySQL. 

 

Espera-se que ao final do projeto todos os itens propostos estejam funcionando 

de forma satisfatória e com isso comprovando a hipótese inicial da pesquisa (é 

possível reduzir o consumo de energia sem necessariamente prejudicar o nível de 

conforto da residência).  

Conclusões: Esta pesquisa procura conscientizar os consumidores quanto ao uso 

consciente de energia elétrica em suas residências e que estas ações não causam 

impacto somente na fatura de energia elétrica, mas também na quantidade de 

recursos naturais utilizados para geração de energia.  
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