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1. RESUMO 

 

 O consumo de energia vem crescendo em grande escala, o que significa que 

a população vem possuindo maior acesso à energia. No entanto, à medida que o 

consumo aumenta, o desperdício também cresce na mesma proporção. A fim de 

reduzir custos operacionais, agir de modo sustentável e evitar problemas futuros em 

relação a crescente demanda de geração de energia, esse artigo possui o objetivo 

de elaborar um protótipo eletrônico e um aplicativo que, em tempo real, monitora e 

controla remotamente o consumo de energia no aparelho de ar condicionado. O 

aplicativo tem como principal característica auxiliar no gerenciamento dos recursos 

energéticos, principalmente em ambientes comerciais. No aplicativo é possível 

inserir metas mensais e analisar o hábito de consumo em determinados períodos, 

visando dessa forma contribuir com a conscientização, pois de acordo com os 

valores definidos pode-se estipular melhor os períodos de utilização. Quando a meta 

é atingida o aparelho é desligado automaticamente, porém é possível que o 

responsável altere os valores e o mesmo volte a funcionar. Também foi 

desenvolvida uma página de controle, baseadas no conceito de Internet das Coisas, 

reunindo todas as informações do aplicativo. Diversos problemas surgiram no 

desenvolvimento do aplicativo e adaptação à plataforma, assim como no 

desenvolvimento do protótipo relacionados a precisão dos sensores e persistência 

das informações, porém todos foram solucionados com estudos e novas 

implementações. Os testes realizados geraram resultados satisfatórios atendendo 

aos objetivos propostos no escopo principal. Como melhorias futuras, pretende-se 

implementar a opção de utilizar o dispositivo para vários aparelhos de ar 

condicionado, possibilitar o uso de vários usuários conectados ao mesmo tempo e 

realizar detecções da qualidade do ar ambiente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 Segundo Salvia, Pilonetto e Brandli (2016), “a sustentabilidade é um tema 

cada vez mais discutido por todos os setores econômicos, inclusive pelo setor 

elétrico, em função do consumo de energia só aumentar”. O desequilíbrio ecológico 

global causado pelo desenvolvimento industrial, urbanização, uso indevido e sobre 
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exploração de recursos é um produto das sociedades modernas e é mais marcado 

nos países em desenvolvimento (FERNANDES, 2017).  

 Segundo D’Araújo (2009), políticas de conservação e aumento da eficiência 

dos equipamentos usuários de energia, até agora lembradas apenas marginalmente, 

certamente deverão fazer parte de alternativas de políticas públicas no futuro. Desse 

modo, é possível verificar alguns resultados quando se trata da crise energética: 

maior conscientização da população em relação ao consumo de energia, maior 

aplicação de atitudes sustentáveis e uma atenção maior das autoridades 

responsáveis. 

 O consumo de energia no Brasil vem crescendo ao longo do tempo, sendo 

liderado pelo setor residencial e comercial com 2,9%. Aproximadamente, 33% do 

total de energia consumido no Brasil foram gerados pela indústria e 10% pelas 

residências. Desse modo, percebe-se que as famílias passaram a ter maior acesso à 

energia e melhores condições (SALVIA, PILONETTO e BRANDLI, 2016). 

 Entre os diversos usuários finais da energia elétrica, encontram-se centros 

empresariais, como edifícios, lojas, shoppings centers e outros, os quais são 

consumidores de uma ampla quantidade de energia devido às necessidades de 

cada proprietário no local e também à necessidade de utilização de um sistema de 

extrema importância: o de ar condicionado, que ajuda a produzir condições 

satisfatórias de conforto térmico aos ocupantes e também garantir o funcionamento 

de equipamentos (FIORELLI, NETO e TRIBESS, 2001). 

 Desse modo, a partir da diversidade de tecnologias existentes nos dias atuais, 

estas podem ser utilizadas para inúmeras situações e problemas do cotidiano, como 

a conscientização do consumo de energia. Utilizando a internet e conceitos de 

Internet of Things (IoT, ou Internet das Coisas), que representa a evolução da 

internet a qual, ultimamente, está tendo impacto em todos os ramos possíveis 

(RESEARCH, 2013), percebe-se sua potencial aplicação na verificação dos hábitos 

de consumo da população, no fornecimento de meios para maior conscientização 

sobre o consumo de energia elétrica e seus efeitos no meio ambiente quando sua 

utilização ocorre em excesso, tendo como objeto de estudo o controle do consumo 

de energia em aparelhos de ar condicionado. 
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3. OBJETIVOS 
 

  

 O projeto tem por objetivo a criação de um dispositivo eletrônico e um 

aplicativo para dispositivos Android que, remotamente, monitoram e controlam o 

consumo do aparelho de ar condicionado em tempo real.  

 Deste modo, os usuários poderão acompanhar e reajustar seu modo de 

utilização, a fim de economizar em energia, gastos em sua conta mensal e, ao 

mesmo tempo, agir de maneira sustentável em prol da conservação do meio 

ambiente, evitando o desperdício e os prejuízos que possam ocorrer a partir de um 

possível colapso no fornecimento de energia em função da crescente demanda. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 Para a realização do processo de controle do uso do aparelho de ar 

condicionado, assim como as medições referentes à temperatura, umidade, potência 

e corrente, foi construído um protótipo eletrônico disposto de todos os componentes 

necessários para o funcionamento e envio dos dados ao aplicativo e banco de 

dados.  

 O protótipo foi constituído principalmente dos seguintes componentes: sensor 

de corrente ACS-712, sensor de temperatura e umidade DHT11, NodeMCU e 

Raspberry. Estes componentes possibilitam a coleta de dados referentes ao 

ambiente: temperatura e umidade. Em relação ao ar condicionado ao qual o 

protótipo eletrônico foi conectado, são extraídos dados do estado do aparelho, 

horário em que foi ligado e desligado, e a possibilidade de bloqueio e desbloqueio da 

alimentação de energia do aparelho. Todas essas informações são enviadas para o 

aplicativo, disponível na plataforma Android e armazenadas em um banco de dados 

MySQL.   

    

 4.1.  ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES UTILIZADOS 

 

 Conforme figura 1, o NodeMCU ESP8266 é uma plataforma de prototipagem 

que controla o circuito, efetuando leituras, estabelecendo conexões e gerenciando 

dados (ESPRESSIF, 2018), enviando-os através do protocolo bidirecional de 

mensagens MQTT. Todos os dados são enviados via internet. 
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Figura 1 – Fluxograma do projeto e seus componentes (AUTORES, 2018). 

 

 O Mosquitto é um intermediário de mensagens que implementa as versões do 

protocolo MQTT, recebendo e enviando informações a todos os clientes conectados 

e permitidos a receberem interações. Para realizar as integrações com a plataforma 

Raspberry, é utilizado um sistema operacional chamado Raspbian, que é um 

conjunto de utilitários para fazer o Raspberry funcionar. 

 As informações enviadas via MQTT são recebidas pelo Node-RED, uma 

ferramenta de programação na linguagem Javascript, baseada em fluxo de dados 

nos conceitos de Internet das Coisas e desenvolvida pela IBM. 

 Essas informações são repassadas ao banco de dados na linguagem MySQL, 

administrado pelo phpMyAdmin, armazenando em tabelas as informações de 

temperatura, umidade, meta e horários de utilização do aparelho monitorado. 

 O Node-RED elabora uma página principal, uma dashboard onde o usuário 

visualiza todas as informações armazenadas no banco de dados, assim como 

gráficos de utilização, consumo restante para o mês vigente e possibilidade de 

alteração da meta. 

 Via internet, a página principal pode ser exibida tanto em navegadores web 

(Chrome, Internet Explorer, entre outros) quanto em celulares. O aplicativo para 

celular foi desenvolvido no ambiente Android Studio, o qual utiliza a linguagem Java 

para programação. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
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 Para obter as informações necessárias ao projeto e verificar o funcionamento 

dos componentes, foi elaborado um protótipo eletrônico, construído dentro de uma 

caixa de passagem de dimensões 15,5 x 10,5 cm. A placa de circuito impresso 

inserida dentro da caixa contém todos os componentes descritos anteriormente para 

o funcionamento a partir do momento em que o ar condicionado for ligado à mesma. 

A placa possui o NodeMCU, relé, resistor, sensor de umidade e temperatura DHT11, 

sensor de corrente ACS-712, conexão da fonte 5V e conexão do ar condicionado e 

da energia elétrica. 

 Quando é estabelecida a conexão do ar condicionado ao protótipo, o sensor 

de corrente, conectado ao NodeMCU, detecta o aumento no consumo de corrente e 

energia. Deste modo, um conjunto de instruções presente no NodeMCU notifica a 

plataforma Node-RED desse aumento, habilitando o sistema a armazenar no banco 

de dados o consumo do ar condicionado até o momento em que o mesmo seja 

desligado.  

 Os sensores de corrente e de temperatura e umidade são controlados pelo 

NodeMCU, todos alimentados pela fonte de 5V embutida na placa. A comunicação 

entre a placa e as aplicações (banco de dados e aplicativo) é realizada via internet, 

através de um protocolo de comunicação chamado MQTT, utilizado para envio de 

mensagens no padrão da Internet das Coisas (IOT). 

 Caso a meta de consumo estabelecida para o mês seja atingida ou o usuário 

decida por bloquear a alimentação do ar condicionado, o circuito poderá interromper 

a circulação de corrente para o aparelho a partir do chaveamento do relé para o seu 

estado NA, ou “normalmente aberto”. Deste modo, não será possível utilizar o 

aparelho, a menos que uma nova meta seja estabelecida, garantindo maior 

quantidade de horas de consumo ou que o usuário libere o funcionamento do 

dispositivo a partir do aplicativo de celular. 

 O banco de dados é composto por três tabelas não relacionais para o 

armazenamento dos dados: a primeira referente à leitura do ar condicionado (status, 

hora em que foi ligado e desligado); a segunda com as informações armazenadas 

de umidade e temperatura indexadas através de data e horário; e a terceira realiza o 

armazenamento da senha do usuário administrador e da sua meta estabelecida para 

consumo. Todas estas informações são repassadas ao aplicativo em tempo real, 

mantendo assim a eficiência e dinamismo à tela do usuário. 
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 O aplicativo possui uma tela de abertura com o logotipo do projeto, 

semelhante ao Facebook e Twitter. Após esta tela, é exibida uma página inicial, 

onde o usuário consegue ver as informações referentes ao consumo restante para o 

mês exibido em porcentagem %, o valor da meta atual e a possibilidade de alterar 

este valor a partir de um campo onde o novo valor é inserido (podendo ser maior ou 

menor que o atual). A partir de um menu que fica no canto esquerdo da tela, é 

possível navegar para mais duas páginas: a de ambiente, que possui as 

informações da temperatura e umidade do local e gráficos atualizados em tempo 

real das últimas horas; e a página de energia, em que é possível visualizar o valor 

de corrente atual e o gráfico do consumo de potência. 

 A Dashboard, apresentada na figura 2, é uma página desenvolvida 

diretamente pela plataforma de desenvolvimento Node-RED, podendo ser acessada 

de qualquer local (computadores, tablets, navegadores de smartphones) e não 

somente via aplicativo.  

 

                                     (a)                                    (b)                                       (c)                                     (d) 

 

Figura 2 – Dashboards : a) página de consumo, b) temperatura, c) umidade e d) corrente (AUTORES, 2018). 

 

 A figura 3a trata do menu inserido dentro da própria página principal, com as 

páginas de consumo, energia e ambiente informadas anteriormente. A figura 3b 

possui outras opções além da Dashboard, como a senha de desbloqueio, onde o 

usuário consegue alterar e definir sua senha para posteriormente alterar as metas; a 

página de gráficos (figura 3c), onde é possível verificar o consumo a partir de um 

período definido; e a página de configuração (figura 3d), onde é realizada a conexão 

entre o aplicativo e o servidor para obtenção dos dados. 

 

                                      (a)                                  (b)                                         (c)                                       (d) 
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Figura 3 – Telas: (a) menu da página principal, (b) menu do aplicativo, (c) tela de gráficos e (d) configurações, 

respectivamente (AUTORES, 2018). 

 

 Durante o desenvolvimento do projeto, algumas dificuldades foram 

encontradas, como: o SDK do Android – plataforma de desenvolvimento do 

aplicativo, o qual possuía um paradigma diferente do habitual (MVC – Model-View-

Controller, ou modelo-visão-controlador) que seria o MVVM (Model-View -

ViewModel); estruturação da IDE Android Studio, no qual os arquivos possuem 

modos de construção diferentes dos que já são conhecidos; implementação das 

Dashboards, que inicialmente foi desenvolvida e testada somente no navegador e 

posteriormente, para utilização no Android, foram utilizados plug-ins de Javascript 

para realizar tal execução; persistência de informação devido a pouco espaço na 

memória para manipular os dados; e a necessidade de importar as bibliotecas 

remotamente, através da internet. 

 Na parte física do dispositivo, foram encontradas dificuldades no âmbito do 

que tratava da comunicação de amplitude WAN (Wide Area Network, ou redes de 

longa distância) de baixo consumo de banda e alta eficiência que exigia 

conhecimentos novos sobre o assunto; aquisição de um sensor que trabalha com 

alta corrente, tornando a leitura, calibragem e interpretação dos dados um pouco 

mais trabalhosa; e a automatização da configuração que tem como objetivo tornar as 

configurações variáveis do firmware permanentes e de fácil acesso para 

reconfigurações. 

 

6. RESULTADOS  

 

Desde o mês de março, a partir da construção do banco de dados e do 

desenvolvimento da programação na plataforma Node-RED, foi possível obter 
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resultados da sua aplicação com o registro e visualização de dados de umidade, 

temperatura e potência por meio de gráficos e valores atuais (figura 4). Com o Node-

RED recebendo as informações corretamente e o banco de dados criado, houve a 

integração entre as duas plataformas, sendo possível armazenar as informações e 

alterar a meta a partir da senha.  

 

 

Figura 4 – Gráfico de temperatura, umidade e potência (AUTORES, 2018) 

 

 Em seguida, a Dashboard desenvolvida foi incorporada com sucesso no 

aplicativo (figura 2), havendo necessidade de conexão com internet. A partir da 

primeira versão do aplicativo, finalizada no final do mês março, foi possível também 

“desligar” e “ligar” o sistema, gerando apenas testes de armazenamento no banco 

de dados, visto que ainda não havia sido concluído todo protótipo eletrônico. 

 Com a construção final do protótipo eletrônico (figura 6), foi possível realizar 

testes com outros equipamentos, como ferro de solda, monitor de computador e uma 

lâmpada. Foi verificado um funcionamento correto do sistema, demonstrado na 

figura 7. Houve necessidade de adequação de códigos referentes à armazenagem 

ao banco de dados, pois alguns problemas foram encontrados no momento em que 

o sistema era ligado e desligado somente no dia posterior. Portanto, foram 

realizadas verificações do dia em que o sistema foi ligado e o dia final, alternando 

entre atualizações (updates) de linhas da tabela e inserções (inserts). 

 

  

Figura 6 – Protótipo eletrônico montado e circuito eletrônico simulado (AUTORES, 2018). 
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Figura 7 - Testes do sistema: lâmpada ligada (esq.) e desligada (dir.) a partir do estado do botão 

Power Switch (abaixo do valor da corrente) (AUTORES, 2018).  

 

 Na versão final do aplicativo, os gráficos foram registrados, foi incluída a 

página para alteração de senha e foi incorporada mais uma função, a notificação de 

quando o sistema atingir a meta estabelecida (figura 8), informando a necessidade 

de verificação. 

 

 

Figura 8 – Notificação do sistema (AUTORES, 2018) 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Visto que o escopo proposto para o projeto conseguiu ser realizado, os 

ganhos foram positivos e satisfatórios, sendo possível visualizar as informações de 

forma clara e intuitiva. Apesar do grupo ter encontrado problemas no percurso, com 

a integração entre as plataformas de diferentes programações, as mudanças foram 

realizadas com sucesso em relação ao retorno de dados do banco, utilização das 

horas para um cálculo exato de consumo e a construção do protótipo. Desta forma o 

objetivo foi alcançado, ao informar e permitir o usuário ter controle sobre o uso e 

consumo de energia, possibilitando maior conscientização sobre o desperdício, além 

de permitir aos desenvolvedores adquirir maiores conhecimentos em campos atuais 

do mundo tecnológico com ênfase na busca por soluções para conservação 

ambiental, aplicando a Internet das Coisas (IOT). 

 Para futuras implementações, deseja-se alterar a forma em que o banco de 

dados recebe o estado do aparelho (ligado ou desligado), pois o botão é suscetível a 



10 
 

erros e realizar detecções da qualidade do ar ambiente. Além disso, realizar a 

ampliação do uso do dispositivo e do aplicativo, possibilitando ao usuário o 

monitoramento e controle não só do ar condicionado, mas também de outros 

aparelhos eletrônicos existentes no local e também a possibilidade de vários 

usuários poderem usar o dispositivo ao mesmo tempo.  
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