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1 - RESUMO 

O presente artigo pretende apresentar por meio de uma pesquisa 

qualitativa e estudo de caso, como o uso da energia pode ser otimizado com foco 

na “Eficiência Energética”, que visa o controle e monitoramento do uso da 

energia em residências, apenas por sensores instalados no local que monitora 

os níveis de tensões fornecidos pela concessionária e a corrente elétrica 

consumida pelos equipamentos. Gerando assim, um alto potencial de retorno, 

não apenas no setor financeiro, mas também alcançando a diminuição dos 

danos ambientais gerados pelo desperdício de energia. 

 

2 – INTRODUÇÃO 

A cada dia, surgem inovações no que se refere à utilização da energia elétrica 

e formas inteligentes de captá-la. No entanto, para gera-la existe um alto grau 

de investimento, causando impactos ambientais que por muitas vezes são 

irreversíveis. Devido a isso, a necessidade da conservação e da eficiência 

energética, torna-se necessário, tanto como uma forma de economia, quanto 

uma maneira inteligente de utiliza-la sem privação do conforto.   

Conforme o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – 

PROCEL (ELETROBRÁS, 2014), o uso da eficiência energética, contribui para 

a melhoria da qualidade de vida da população e eficiência dos bens e serviços, 

bem como possibilita a postergação de investimentos no setor elétrico, assim 

reduzindo impactos ambientais. Em 2013 estima-se que com seu uso eficiente, 

pôde-se alcançar uma economia aproximada de 9,744 bilhões de Kw/h, evitando 

a emissão de 935 mil Toneladas de co2, o que corresponde a emissão de 321 

mil veículos durante um ano.  

A eficiência energética não se restringe apenas a conservação da 

energia, no sentido de raciona-la, mas também no melhor aproveitamento para 

seu uso, como: realizar a substituição de dispositivos de iluminação por modelos 

mais eficientes; utilizar iluminação somente diante da real necessidade; adequar 

o fator de potência para as características da atual operação; substituição de 

insumos elétricos convencionais por energia solar em caso de aquecimento de 



água; reaproveitamento da energia térmica em processo de aquecimento de ar 

para pré-aquecimento de água. 

A vida moderna por sua vez caminha muitas vezes na contramão destes 

ideais, utilizando algumas comodidades que nem sempre são adequadas. Um 

exemplo disso é o consumo proveniente de equipamentos no modo standby. 

Exemplo disso são os equipamentos que utilizam o controle remoto, 

disponibilizando todos os recursos dos equipamentos através de botões, 

inclusive a possibilidade de desliga-lo a distância, não sendo necessário que se 

desloque ate o aparelho. Assim o equipamento passa a operar no modo standby, 

consumindo energia, gerando gastos que raramente é divulgado pelos 

fabricantes. 

Estes aparelhos que utilizam o modo standby, permanecem 

temporariamente em repouso, ou seja, ele não está desligado, e desta forma 

consomem energia e ficam aguardando algum comando externo para que possa 

exercer suas funções. Mesmo que isso apresente uma pequena quantidade de 

consumo energético por equipamento, a sua utilização em larga escala resulta 

em um montante de consumo desnecessário para todos os setores econômicos. 

Assim, com princípio em avaliar e monitorar o consumo da energia elétrica 

foi elaborado o projeto de Eficiência Energética que adotou a meta de analisar 

moradias, utilizando tecnologia adaptável possibilitando obter um panorama do 

consumo energético do setor. 

 

3 – OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho e avaliar o consumo elétrico proveniente de 

equipamentos em operação e no modo standby em residências, utilizando 

sensores controlados por micro controlador. Podendo assim, analisar soluções 

para redução, no consumo de energia criando assim, uma eficiência energética.  

 

4 - METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa no formato de questionário qualitativo, conduzida 

para coleta de informações sobre os modelos, quantidades, período e modos de 



uso dos equipamentos elétricos residenciais. Além disso, foram feitos 

experimentos com micro controladores e sensores, conduzidos com foco no 

desenvolvimento de um protótipo, capaz de monitorar e medir a energia 

consumida pelos equipamentos. 

Este sistema de monitoramento da rede elétrica utilizará plataforma baseada 

em nuvem para armazenar e manipular os dados processados. Será 

desenvolvido um sistema interativo no formato de aplicativo, acessado pelo 

usuário utilizando aparelho celular. 

Os procedimentos para a realização das medições do modo standby foram 

embasados na norma IEC 62301 (2005) e na Portaria 267 de 2008 – INMETRO, 

que dita o modo de avaliação em standby de televisores. 

 

5 - DESENVOLVIMENTO 

Para o monitoramento, diagnostico e controle de periféricos elétricos, foi 

criado um sistema que pode ler e gravar as atividades dos aparelhos eletrônicos 

como, por exemplo, o fluxo de corrente elétrica. Desta forma, um protótipo de 

sistema foi desenvolvido utilizando micro controladores, exercendo a função de 

microcomputador para hospedar a aplicação WEB. Este aplicativo foi 

desenvolvido com base em JavaScript, CSS e Bootstrap, para facilitar a 

visualização e interpretação dos dados pelo usuário, podendo ser utilizado em 

qualquer plataforma que funcione um navegador web.  

O sistema do Aplicativo Central terá o monitoramento de dados em 

segundo plano, realizando o controle GPIO e sensor. A gravação dos dados será 

realizada utilizando JavaScript, Python e C++. 

No processo de gravação dos dados, como no monitoramento da corrente 

alternada, será utilizado um Micro controlador e Sensores de Corrente (TC), para 

leitura e interpretação dos dados analógicos. O micro controlador atuará como 

conversor analógico para digital (ADC), assim fornecendo em tempo real os 

dados para o micro controlador principal. O algoritmo desenvolvido será 

responsável pelos cálculos necessários para obter informações a partir dos 

dados brutos do sensor de corrente TC. A transferência desses dados do Micro 

controlador principal até um dispositivo com o software de interface será 



realizada via Wireless, assim eliminando a necessidade da criação de 

infraestrutura para passagem de cabos pela residência do usuário. 

O controle de monitoramento utiliza uma placa de relé com quatro canais, 

tendo como características especificadas pela portaria da ANBT NBR 5410 

capitulo 4.2.1.2.3 trabalhando em 127/220 volts.  

 

Figura 1 – Esquema de ligação do sensor de corrente TC 

 

A figura 1 mostra os sensores TC que serão primeiramente conectados 

ao divisor de tensão para normalizar o sinal de corrente alternada (CA) que é 

captado pelo sensor TC, devido ao micro controlador só conseguir ler o sinal em 

CC, será criada uma tensão de referencia com cerca de 2,5 Volts. Após a 

conexão com o divisor de tensão, o sensor TC emitirá um sinal para o pino de 

entrada analógica. 

A placa de relé do micro controlador principal, está conectada com um 

cabo de seis pinos, sendo dois dos cabos utilizados para transportar energia 

elétrica em cinco volts, assim energizando o interruptor magnético do relé, e os 

outros quatro cabos serão responsáveis pela condução do sinal digital. O 

sistema terá quatro saídas de energia. 

O sistema monitorará em tempo real o status do equipamento e quando 

uma determinada condição pré-programada for atendida, o usuário será 

notificado remotamente sobre o status do aparelho elétrico. Através disso, será 



criada uma fidelidade e confiabilidade do usuário devido à eficiência e 

capacidade de diagnostico através do fornecimento de acesso aos dados e 

controle dos equipamentos monitorados. 

 

6 – RESULTADOS 

Durante os testes do protótipo sobre o consumo da energia elétrica de 

equipamentos, foi detectado que a utilização variava de acordo com a carga e 

períodos específicos de funcionamentos dos equipamentos, como exemplo, os 

computadores que em momentos ociosos consumiam menos energia em 

comparação quando estavam sendo utilizados, para processar algum software. 

Outro exemplo observado foi a comparação de aparelhos quando estavam 

desligados e quando entravam em modo de espera, como a televisão. 

Assim os testes foram conduzidos para analisar o quanto de redução no 

consumo de energia poderia ser possível com a implantação de um sistema de 

automatização inteligente no protótipo. Os testes foram baseados em aparelhos 

domésticos de uma sala de estar, incluindo TV, sistema de áudio e equipamento 

de TV a cabo. Os ensaios foram realizados três vezes para cada aparelho. 

Os aparelhos foram conectados a tomada de alimentação padrão por 24 

horas, e foram ligados por quatro horas seguidas. Após este período, os 

aparelhos foram deixados no modo de espera durante o restante do tempo, isto 

é 20 horas. 

Para o segundo teste os equipamentos foram conectados ao protótipo 

com o sistema de automação inteligente ativado durante 24 horas, configurado 

para desligar os equipamentos às 00:00h e liga-los às 06:00h. Este teste foi 

utilizado para eliminar o consumo de energia em espera durante seis horas fora 

do horário de pico, sem a intervenção do usuário. 

No terceiro teste, os equipamentos foram conectados ao protótipo durante 

24horas, ligados por quatro horas e desligados pelo sistema do protótipo.  

 

  

 



Figura 2 – Uso e economia de energia elétrica. 

 

 

Figura 3 – Uso e economia de energia elétrica 

 

 

Conforme na figura 2, o equipamento de áudio analisado não possuía 

modo de espera, apenas a opção liga e desliga. Devido a localização do botão 

(liga/desliga) do equipado estar na parte traseira, o mesmo permanecia ativado 

o tempo todo, mesmo sem tocar sons. A tabela mostra que é possível 

economizar cerca de 30% ao usar o modo de agendamento. Realizando o 

desligamento do aparelho com o sistema do protótipo é possível uma economia 

de 75%, isso mostra que a má disposição de um simples botão liga/desliga gera 

desperdício de energia e que a implantação do sistema de desligamento 

automático no protótipo gera a solução para esse tipo de problema. 

Aparelhos
Consumo Padrão 

(Sempre Conectados 
à Tomada) (W.h)

Função 
Agendamento 

(00:00 às 06:00) 
(W.h)

Desligando pelo 
sistema do 

protótipo (W.h)

Redução de Energia 
com a Função 

Agendamento (%)

Redução de Energia 
Desligando pelo 

sistema do protótipo 
(%)

Sistema de Áudio 560 390 138 30% 75%
TV 190 181 166 5% 13%

Aparelho de TV à Cabo 106 72 21 32% 80%



O teste apresentado na figura 3, com a TV nos mostra que o consumo de 

energia em estado de espera é muito baixo, sendo cerca de 1 Watt. Como mostra 

a tabela, com este baixo consumo de energia, o sistema do protótipo não pode 

gerar grande impacto na economia, mas ainda assim o sistema pode poupar 

cerca de 5% ao utilizar a função de agendamento e 13% no modo desliga. 

A análise do aparelho de TV a cabo, nos mostra que a energia consumida 

no modo de espera é quase a mesma que o consumo quando este está ligado. 

No entanto, o sistema pode economizar o uso da energia em até 32% no modo 

agendamento e 80% utilizando o modo desliga. 

Os testes realizados não incluíram o consumo interno do protótipo, sendo 

que o sistema consome aproximadamente 3 Watts, mesmo quando nenhum 

aparelho está sendo monitorado. Isso resulta em um consumo adicional de 72 

Watts no período de 24 horas. Este fator ocorre porque o sistema precisa de 

energia para manter seu micro controlador e adaptador de Wi-Fi em execução 

para receber, enviar e gravar dados. Devido ao uso de energia no modo de 

espera do sistema, o mesmo não pode gerar economia se o consumo do 

aparelho for inferior a 3 Watts, pois o sistema fará com que o consumo de energia 

seja maior. Caso o sistema seja utilizado em equipamentos que não possuem 

sistema de espera, como lâmpadas, ele não irá gerar economia, porem irá 

fornecer a capacidade de monitoramento, diagnostico e controle da carga, 

tornando possível o usuário controlar remotamente. 

A partir dos estudos realizados acima, o sistema nos mostra que é capaz 

de gerar uma grande economia, dependendo do consumo no modo de espera 

de cada aparelho. Desta forma, incluindo o consumo de energia do sistema, a 

quantidade economizada em uma sala de estar utilizando o modo agendamento 

é de cerca 23%. Caso o usuário sempre utilize o modo desliga nos 

equipamentos, a economia pode chegar em 60%. 

 

6.1 - Dificuldades no Desenvolvimento e Testes 
Durante o desenvolvimento do projeto algumas dificuldades ocorreram, 

como a calibração de hardware e problemas de compatibilidade e upload na 

nuvem. As dificuldades na calibração da placa de entrada para coletar o uso 



correto da energia se deram devido às mesmas serem entradas analógicas, 

gerando “ruído” no sensor de entrada. Mesmo a entrada não estando conectadas 

aos equipamentos era possível captar valores, sendo estes o “ruído”. Para que 

esses dados “fantasmas” fossem eliminados, foi utilizado filtro e calibrações pré-

programadas no sistema.  

A compatibilidade do navegador com o aplicativo apresentou problemas. 

Como o aplicativo é baseado na nuvem, ele depende do navegador, por isso ele 

foi testado com vários tipos de navegadores, no entanto no Internet Explorer o 

gráfico não pôde ser mostrado, mas as outras funcionalidades estavam 

operando corretamente. 

 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir dos estudos realizados acima, o sistema nos mostra que é capaz 

de gerar uma grande economia, dependendo do consumo no modo de stand-by 

de cada aparelho. Desta forma, incluindo o consumo de energia do sistema, a 

quantidade economizada em uma sala de estar utilizando o modo agendamento 

é de cerca 23%. Caso o usuário sempre utilize o modo desliga nos 

equipamentos, a economia pode chegar em 60%. 
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