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RESUMO 

O monitoramento constante do consumo de energia é uma das maneiras 

mais eficientes de se otimizar a utilização de recursos energéticos. O presente 

trabalho consiste no desenvolvimento de um dispositivo capaz de coletar dados 

de consumo energético residencial para serem visualizados pelo consumidor. No 

projeto foram utilizados sensores de corrente para a leitura do consumo, bem 

como a utilização de uma tecnologia nova de comunicação, o Lora, cuja 

capacidade de envio de dados é limitada para pequenos pacotes, porém é capaz 

de enviar a longas distâncias e com um baixo consumo de energia. Para testes, 

foi criado um "case" contendo soquetes para ser possível a medição do consumo 

de diversas lâmpadas como incandescentes, fluorescentes e de LED. Os 

resultados estão sendo promissores e os dados fornecidos pelo sistema 

implementado propiciam a possibilidade de visualização em tempo real do 

consumo de energia, gerando com isso a oportunidade de redução do próprio 

consumo de energia elétrica contribuindo para eficiência energética do país. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente no Brasil, o consumo de eletricidade aumenta cada vez mais e 

este é um dos indicadores do desenvolvimento econômico e do nível de qualidade 

de vida da sociedade. Infelizmente, o aquecimento econômico não traz apenas o 

aumento no consumo, também traz a possibilidade de esgotamento dos recursos 

utilizados para a produção de eletricidade. Portanto, para que haja um efetivo 

controle deste alto consumo de energia, é proposto um sistema de gerenciamento 

de energia capaz de medir os parâmetros relacionados à energia e enviar, via 

comunicação sem fio, os dados para uma plataforma de software, possibilitando 

a interação com o usuário. Este projeto traz a implementação de sensores 

medidores de corrente em residências e a utilização de tecnologias embarcadas 

para o controle e envio de dados para serem analisados e servirem de alerta para 

o consumo excessivo de energia elétrica. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho de iniciação científica é criar um sistema de 

gerenciamento de energia residencial que possibilite a visualização online do 



consumo de energia da residência do usuário, sendo possível alertar o consumo 

excessivo ou até a falha em equipamentos ou fiações elétricas. 

METODOLOGIA 

 O projeto foi dividido em três etapas. A primeira etapa é a revisão da 

literatura, onde é apresentado o conceito da medição de energia e os 

componentes utilizados no projeto, além de algumas tecnologias semelhantes 

como opção de uso e a descrição de funcionamento dos sensores. A etapa 

seguinte é o desenvolvimento da programação, regida por aquisição de dados e 

cálculos referentes aos parâmetros que se deseja obter como as potências 

existentes e o fator de potência do equipamento. Por fim, como última etapa, é 

realizada uma sequência de testes para validar o desempenho e veracidade dos 

sensores, junto com a plataforma de visualização. 

 

DESENVOLVIMENTO  

O desenvolvimento do protótipo se divide em duas etapas: a primeira etapa 

é baseada inteiramente na criação do dispositivo sensor, que é responsável por 

coletar os parâmetros da rede, efetuar cálculos e fornecer de forma visual esses 

dados. A segunda parte está relacionada à comunicação, onde dados coletados 

da parte inicial são enviados para um concentrador que, por sua vez, organiza e 

transfere os dados para uma plataforma na nuvem, conforme a figura 1. 

Figura 1: Diagrama de funcionamento do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores. 



Para a criação do protótipo foi utilizado o lora32u4 como placa embarcada 

de controle, coleta de dados e comunicação, pelo fato de ter um longo alcance de 

propagação para envio de dados e não depender de rede WIFI. Utilizou-se o 

sensor ACS712 de 5A, por atender aos requisitos de medição ao qual foram 

submetidos, como lâmpadas e equipamentos de consumo de energia equivalente.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O projeto ainda está em andamento, mas já é possível ver resultados 

coletados pelo protótipo. Para os testes, criou-se uma caixa com 3 soquetes para 

lâmpadas com o intuito de medir a corrente destas lâmpadas com potências 

conhecidas, além de ser possível medir diferentes tipos de lâmpadas como 

incandescentes, florescentes e de LED para gerar uma comparação entre elas. O 

protótipo utiliza de uma placa lora32u4 para aquisição dos dados fornecidos pelo 

sensor ACS712 para enviar ao concentrador. Neste protótipo já é possível coletar 

os resultados e enviar IOS para uma plataforma em nuvem. 
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