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1. RESUMO 

 

 A elevação dos custos da geração de energia elétrica criada pela necessidade de 

recorrer às outras fontes geradoras implica diretamente ao consumidor um aumento 

no valor de uso dessa energia. Monitorar de forma prática esse consumo elétrico 

torna-se esssencial para complementar novos meios de economia. Uma gestão 

energética ineficaz eleva o custo em todos os setores, criando assim a necessidade 

da gestão e monitoramento do controle desse consumo. Essas tecnologias produz 

um grande potencial para redução no consumo elétrico, pela facilidade e mobilidade 

de uso do sistema. Objetivo do projeto é desenvolver uma plataforma de 

comunicação entre redes inteligentes que monitore e registre as informações do 

consumo elétrico em uma residência, através da coleta de dados das variáveis de 

tensão e corrente pontuais, possibilitando ao usuário acesso as informações de 

consumo em tempo real, como também o custo em reais que ele representa. Os 

dados parciais foram alcançados com êxito na obtenção de dados e na transmissão 

de dados por comunicação serial visualizando o consumo de energia em tempo real. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O baixo investimento na diversificação da matriz elétrica eleva os custos da geração 

de energia, já que grande parte dessa geração oscila sazonalmente. Esses custos 

adicionais são repassados para as diversas áreas seja residencial ou industrial. 

Criando assim a necessidade da gestão e monitoramento desse consumo. De 

acordo com a Tabela 1, artigos científicos relacionados a esse tema é crescente, 

demonstrando serem temas almejados na atualidade.  

 

Tabela 1: Número de artigos publicados e eventos científicos sobre o tema 

“Monitoramento de energia”. 

 



 

                                    Fonte: www.sciencedirect.com. Acesso em 25/08/2018. 

 

3. OBJETIVO - Desenvolver uma plataforma de comunicação entre redes 

inteligentes que monitore e registre as informações do consumo elétrico em uma 

residência. 

 

4. METODOLOGIA – Monitoramento intrusivo entre a rede e o aparelho e análise 

dos dados através de sensores invasivos processados individualmente e enviados a 

um servidor web. 

 

5. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 

 

 A implementação dos dispositivos microcontrolados aos sistemas de monitoramento 

de energia permitiu o detalhamento do consumo elétrico ao usuário.  

A interpretação da variação de potencial do aparelho medido é conhecida 

intrusivamente por um sensor de corrente ACS712, com sensibilidade linear de 

saída de 185mV/A [1]. Esses dados são enviados via comunicação serial unidade de 

processamento realizado por um módulo NodeMCU ESP8266 ESP-12 com 

resolução de 1024bits em sua ADC e recurso de conexão sem fio de 2,4 GHz. Na 

figura 1 representa a arquitetura da plataforma de monitoramento. 

 

 

 



Figura 1 – Visão macro do sistema de desenvolvimento, CLEITON PIOVESAN, 

2017. 

 

6. RESULTADOS PARCIAIS 

 

Os resultados apresentados pelo sistema foram realizados em comunicação serial, 

com exatidão na leitura de 94%, com dados de transferência em intervalo de 30s. 

Desta forma foi possível levantar a curva de carga residencial do consumidor 

analisado, caracterizado por um consumo praticamente constante ao longo do dia, 

com um aumento considerável no final da tarde, provocado principalmente pelo uso 

do chuveiro elétrico entre as 19 às 21Hs, apresentado na figura 2. 

 

Figura 2 - Curva de carga do consumidor. 
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