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Resumo: Essa pesquisa propõe um sistema de controle, automação e 
supervisão que auxilia o consumidor no uso consciente de energia elétrica e 
aumenta o conforto de sua residência. O sistema proposto deve automatizar 
tarefas e de acordo com as metas de consumo estabelecidas pelo usuário. O 
sistema deve, também, sugerir ações (ligar/desligar equipamentos) que 
proporcionem o maior conforto com menor consumo de energia. Além disso, 
através de interface WEB (World Wide Web), todas essas ações poderão ser 
realizadas/acompanhadas através da Internet. 

Palavras-chave: energia elétrica, consumo, automação residencial. 

Introdução: Na década de 80, o mercado passou a exigir uma maior 
diversidade de produtos, menor tempo de produção, redução de custos e 
diminuição da vida útil destes. Tendo se em vista tal cenário e aliado ao grande 
crescimento na área de eletrônica/computação, surge o conceito de automação 
industrial (ROSÁRIO, 2005). Que não somente contribuía com a agilidade na 
produção dos produtos, redução de custos e segurança em processos de alto 
risco, mas também no decorrer dos anos, a precisão em escalas cada vez 
menores.  Com o surgimento da Internet e a redução dos custos de 
componentes eletrônicos associados 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. Dentro desse contexto surge o 
conceito de casa inteligente, casa do futuro, ou automação residencial (AR) 
que pode ser definida como, segundo Bolzani (2004), um conjunto de 
tecnologias que auxiliam na manutenção e execução de tarefas domésticas. E 
seu objetivo de utilização é proporcionar um maior nível de conforto, 
segurança, gestão do consumo de energia e comodidade. 

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 o nível de eficiência dos equipamentos elétricos, com 
o auxílio da etiqueta do PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem), informando 
sobre o desempenho dos produtos classificando-os entre as letras A (mais 
eficiente) e G (menos eficiente). 

Objetivos: O objetivo geral desta pesquisa é proporcionar o controle dos 
eletrônicos e eletrodomésticos bem como a redução do consumo de energia 
elétrica nas residências monitorando o consumo. O usuário com auxílio 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 realizada a pesquisa 
bibliográfica para verificar a viabilidade e como outros sistemas para esta 
finalidade funcionam. Foi construída uma maquete para prototipagem do 
sistema de controle. Será realizada a simulação dos circuitos eletrônicos e 
testes do software desenvolvido durante a pesquisa.  

 



Desenvolvimento: O desenvolvimento da pesquisa será composto das 
seguintes etapas: 

● Desenvolvimento do sistema web; 

● Desenvolvimento do server do protocolo de comunicação; 

● Configuração do protocolo de comunicação no microcontrolador; 

● Comunicação do sistema web com o microcontrolador; 

● Estudo dos algoritmos de decisão (heurísticas e metaheurísticas). 

Resultados Preliminares: 

Durante esse período foram definidas as tecnologias que serão 
utilizadas para realizar o controle do consumo de energia elétrica: 

● Sistemas microcontrolados: plataforma NodeMCU; 
● Protocolo de comunicação: MQTT; 
● Sensores: efeito Hall (capazes de medir valores de corrente de 

determinado circuito); 
● Linguagem de programação: JavaScript e PHP; 
● Banco de dados: MySQL. 

A interface web está em estágio avançado de desenvolvimento, como 
pode-se observar na Figura 1. 

Figura 1: interface web em um smartphone. 

A interface utiliza JavaScript e PHP para realizar os comandos e então 
enviá-los ao broker MQTT, que está em desenvolvimento. 

O broker MQTT se comunica, também, com o microcontrolador 
NodeMCU, que executa os comandos recebidos do broker, além de enviar os 
parâmetros de consumo recebidos pelos sensores de efeito Hall. 

Uma maquete (Figura 2) foi produzida para prototipagem da 
automatização que foi desenvolvida a partir do estudo de eficiência dos 
equipamentos eletrodomésticos e do software de controle. A Figura 3 mostra 
alguns dos móveis e eletrodomésticos que foram produzidos para ilustrar o 
protótipo. Que em conjunto com os LEDs (Light Emitting Diode) inseridos nas 
paredes da casa, ilustram o estado “ON-OFF” dos eletrodomésticos. A 
maquete possui uma estrutura de compensado e a planta da casa foi projetada 
para 4 cômodos, os quais abrigavam seus respectivos eletrodomésticos e 
equipamentos, para a simulação das cargas sendo eles: cozinha (fogão 



elétrico, coifa, máquina de lavar, geladeira e duas lâmpadas), sala de estar (ar 
condicionado, televisão e 3 lâmpadas), quarto (ar condicionado, laptop e duas 
lâmpadas) e banheiro (chuveiro e uma lâmpada).  

 
Figura 2: maquete desenvolvida para prototipagem. 

 

 
Figura 3: móveis e eletrodomésticos da casa. 
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