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GERENCIADOR DE ENERGIA.

Lucas de Moraes Olivio

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP

Resumo:

Com o passar dos anos e desenvolvimento da tecnologia, a energia elétrica

passou a se fazer cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Seus usos são

inimagináveis  e  vão  desde  a  geração  de  luz  a  avanços  tecnológicos,  como  o

desenvolvimento da inteligencia artificial. Apesar da variedade de utilidades, é um

recurso  que  precisa  ser  produzido  pelo  homem  e  visto  a  enorme  demanda,

tentativas de aumento de produção da mesma podem não acompanhar o consumo

elevado  e  exponencial  da  população.  Baseado  nesse  panorama,  tentativas  de

otimização do uso desse recurso se fazem necessárias. O “gerenciador de energia”

é  um  projeto  pensado  na  sustentabilidade  e  eficiência  energética,  permite  o

gerenciamento  do  consumo  de  energia  e  redução  de  gastos  por  aparelho  ou

ambiente.  Baseando-se na  Internet  Of  Things,  foi  criada  uma rede de sensores

conectados  que  adquire  informações  sobre  consumo  e  envia  a  um  servidor

(raspberry). Essa rede é criada pelo próprio raspberry e permite que os sensores lhe

enviem os dados.  Os sensores,  por sua vez, são de fácil  instalação,  não sendo

necessário nenhum ajuste na rede elétrica do local. Além disso, a aplicação web foi

desenvolvida para fornecer o máximo de informações ao usuário, através de gráficos

e tabelas, de modo a facilitar o entendimento de todos os dados. Após testes, o

presente  estudo  permitiu  um  melhor  gerenciamento  de  energia  direcionando  a

atenção do usuário para os locais de maior consumo permitindo sua otimização.

Entretanto,  houve  bastante  gasto  de  bateria  do  protótipo,  passível  de

melhoramentos,  e  a  aplicação  web  ainda  pode  ser  aprimorada  para,  além  de

fornecer informações, auxiliar o usuário a tomar melhores decisões, como por meio

de inteligencia artificial ou  big data analytics.

Palavras-chave: Energia, sustentabilidade, Internet-das-coisas, sensor de corrente
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ENERGY MANAGER.

Lucas de Moraes Olivio

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP

Abstract:

With  the  passing  of  the  years  and  development  of  technologies,  the

electricity  became  more  and  more  present  in  people’s  daily  lives.  It’s  uses  are

unimaginable and range from generation of light to technological advances, such as

the development of artificial intelligence. Despite the variety of utilities, is a resource

that  needs  to  be  man-made  and  given  the  huge  demand,  attempts  to  increase

production may not follow the high and exponential consumption of the population.

Based on this scenario, attempts to optimize the use of this resource are necessary.

The  “energy  manager”  is  a  project  focused  on  the  sustainability  and  electrical

efficiency, allows management of energy consumption and the reduction of expenses

by equipment or room. Relying on Internet of things, a network of connected sensors

was  created  that  acquires  consumption  information  and  sends  to  a  server

(raspberry). This network is created by the raspberry itself and allows sensors send

him the data. The sensors, in turn, are easy to install, requires no adjustment on the

mains.  In  addition,  the  web  application  was  designed  to  provide  the  maximum

information  to  the  user,  trough  charts  and  tables,  in  order  to  facilitate  the

understanding of all the data. After testing, the present study allowed a better energy

management  by  directing  the  attention  of  the  user  to  the  places  of  greater

consumption,  allowing  their  optimization.  However,  there  was  a  lot  of  prototype

battery  expense,  subject  to  improvements,  and  the  web  application  can  still  be

enhanced  to,  in  addition  to  providing  information,  help  the  user  make  better

decisions, as by means of artificial intelligence or big data analytics.

Key-words: Energy, sustainability, internet-of-things, current sensor

3



Sumário

1. Introdução..................................................................................................................5

    1.1. Sustentabilidade.................................................................................................5

    1.2. Internet das coisas.............................................................................................8

2. Materiais e métodos................................................................................................10

    2.1. Sensor de corrente...........................................................................................10

    2.2. Arduino e conexão com SCT...........................................................................12

        2.2.1. Hardware arduino-SCT.............................................................................13

        2.2.2. Software arduino-SCT...............................................................................14

    2.3. Raspberry.........................................................................................................17

        2.3.1. Banco de dados........................................................................................18

    2.4. Website.............................................................................................................19

        2.4.1. Flask..........................................................................................................19

3. Resultados...............................................................................................................20

    3.1. Dispositivo de sensor de correntes..................................................................20

    3.2. Aplicação web...................................................................................................22

        3.2.1. 1ª aba – Tabela de consumo por mês.......................................................22

        3.2.2. 2ª aba – Gráfico de consumo....................................................................23

        3.2.3. 3ª aba – Cadastro/Ativação dos sensores................................................23

4. Conclusão................................................................................................................24

Referências.................................................................................................................25

4



1. INTRODUÇÃO

1.1.  Sustentabilidade

“O atendimento das necessidades das gerações atuais, sem comprometer a

possibilidade  de  satisfação  das  necessidades  das  gerações  futuras”.

(Sustentabilidade segundo a ONU - Organização das Nações Unidas, 1987),

ou seja, devemos ser capazes de aliar o desenvolvimento econômico com a

conscientização no meio ambiente, para não desgastarmos o planeta e seus

recursos.

A expansão  acentuada  do  consumo  de  energia,  embora  possa  refletir  o

aquecimento econômico e a melhoria da qualidade de vida,  tem aspectos

negativos. Um deles é a possibilidade do esgotamento dos recursos utilizados

para a produção de energia (ver capítulos 3 a 9). Outro é o impacto ao meio

ambiente  produzido  por  essa  atividade.  Finalmente,  um  terceiro  são  os

elevados investimentos exigidos na pesquisa de novas fontes e construção de

novas usinas (ANEEL – atlas capítulo 2).

O Brasil possui diversos incentivos, com a inclusão do Ministério de Minas e

Energia  no Projeto Esplanada Sustentável,  em 2012,  foram desenvolvidas

diversas ações com enfoque na sustentabilidade (MME – Ministério de Minas

e Energia).

O país se comprometeu a, até 2050, triplicar e a quase quadruplicar sua

matriz energética mundial na participação de fontes de energia sem ou com

baixa  emissão  de  carbono,  além  de  implementar  o  uso  sustentável  de

biocombustíveis  e  mudanças  no  uso  da  terra  e  florestas  (República

Federativa do Brasil, 2015). 

As escolhas e conquistas políticas do Brasil se comparam bem com alguns

dos  mais  urgentes  desafios  desafios  de  energia  no  mundo.  Um  esforço

conjunto  de  políticas  significou  que  o  acesso  à  eletricidade  é  hoje  quase

universal  em todo o país.  Quase 45% da demanda de energia primária é

atendido por energia renovável, tornando o setor de energia brasileiro um dos

menos intensivos em carbono do mundo. A demanda total de energia primária

dobrou no Brasil desde 1990, liderada por um forte crescimento no consumo

de  energia  e  uma  demanda  por  combustíveis  de  transporte,  apoiada  no

crescimento econômico robusto e na crescente classe média (traduzido de

International Energy Agency).
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Mesmo com o aumento da produção de energia limpa é necessário termos

consciência de que por mais limpa que seja ainda pode ter impactos no meio

ambiente (como as hidrelétricas)  e,  o mais importante,  ela  é limitada,  e é

nesse  ponto  que  a  eficiência  energética  tem  seu  destaque.  Eficiência

energética  é  “reduzir  o  consumo de  energia  provendo  o  mesmo nível  de

serviço  energético  ou  manter  o  consumo  e  aumentar  o  oferecimento  do

serviço energético” (PEA2597 – Profs. André Gimenes e Marco Saidel),  ou

seja, fazer mais (ou a mesma coisa) com menos.

Segundo dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos

– SEE da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais – DEA o

consumo de energia elétrica do Brasil em 2017 teve um aumento de 0.8% no

consumo em relação a  2016,  sendo que no  setor  da  indústria  houve um

aumento de 1.1%,  e a previsão segundo a ONS é que até 2020 o país tenha

um crescimento de 4.1% em relação a 2016.

Figura 1: Consumo de energia do Brasil por setores

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE

O crescimento da demanda de energia da América Latina e Caribe ainda

permanece em um nível relativamente alto até 2060, comparado com  a  maioria

das outras regiões do mundo. A demanda de energia primária na  América  Latina  e

Caribe cresceu a uma taxa de 3.2% a.a de 2000 a 2014.  Espera-se  que  cresça

a uma taxa mais lenta de 1.6–1.9% de 2014 a 2030 e ainda mais lenta em uma

taxa de 0.8– 1.1% p.a. de 2030 a 2060 (LAC – Scenarios summary report).
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CONSUMO (GWh) 2017

BRASIL     465,130 
RESIDENCIAL         133,904 

INDUSTRIAL         167,065 

COMERCIAL           88,129 

OUTROS           76,031 

CRESCIMENTO (%) 2017
BRASIL 0.8

RESIDENCIAL 0.8

INDUSTRIAL 1.1

COMERCIAL 0.3

OUTROS 0.7



Figura 2: Projeção do consumo de eletricidade de grandes consumidores industriais

Fonte: Empresa de pesquisa Energética - Projeção da demanda de energia

elétrica para os próximos 10 anos (2017-2026)

Uma das principais linhas de ação tomadas é a tecnológica, onde pesquisas,

desenvolvimento  de  novas  ferramentas  e  parcerias  entre  centros  de

pesquisas  vem trazendo novas maneiras de utilizarmos melhor os recursos

que temos.
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1.2.  Internet das coisas

O termo foi citado a primeira vez por Kevin Ashton, cofundador do Auto-ID

Center no  MIT,  em  uma  palestra  realizada  na  empresa  P&G  (Procter  &

Gamble).  Para  Ashton  os  computadores  deveriam ser  capazes  de  coletar

seus próprios dados, invés do ser humano realizar essa tarefa, pois os seres

humanos possuem tempo, atenção e precisão limitada já as máquinas não

(Kevin Ashton - That 'Internet of Things' Thing).

Com  os  computadores  podendo  coletar  todos  os  dados  poderíamos  ter

muito  mais  informações  e  muito  mais  precisas.  Assim  poderíamos

acompanhar  tudo  reduzindo  imensamente  custos,  desperdícios  e  perdas

(FINEP - entrevista exclusiva com o criador do termo “Internet das Coisas”).

Segundo  uma  pesquisa  realizada  pela  CISCO,  em  2003  haviam

aproximadamente 500 milhões de dispositivos conectados à internet para 6,3

bilhões  de  pessoas  no  planeta,  ou  seja,  0,08  dispositivos  por  pessoa.

Levando esses dados em conta o termo internet of things não era muito bem

aplicado ainda naquela época, pois os números de objetos conectados eram

relativamente baixos considerando os dispositivos que continuavam oblíquos.

No começo os processadores ainda eram muito caros para serem utilizados

em  qualquer  objeto,  mas  com  a  criação  dos  tags  RFID  o  IoT  foi  se

popularizando.  Com  o  crescimento  na  popularidade  dos  smartphones  e

tablets houve ainda um aumento exponencial na quantidade de dispositivos

conectados  Hoje  em  dia  existem  mais  de  8.4  bilhões  de  dispositivos

conectados e a expectativa é que chegue a 20.4 bilhões até 2020 (Steve

Ranger - What is the IoT?).

Existem  muitas  áreas  de  aplicação  do  IoT  atualmente,  agropecuária,

aquicultura, casas inteligentes e até mesmo em projetos de sustentabilidade.

Um  bom  exemplo  é  o projeto  Smart  Green  Infrastructure  Monitoring  em

Chicago  que  ajuda  a  reduzir  as  inundações  urbanas  e  evita  danos  à

propriedade,  usando  um  planejamento  de  capital  melhor  informado  para

investimentos em infraestrutura (traduzido de World Economic Forum).
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Figura 3: Relação de projetos IoT em objetivos de desenvolvimento sustentáveis

(SDG)

Fonte: World Economic Forum

Um  dos  maiores  desafios  para  o  crescimento  do  IoT  voltado  para

sustentabilidade é provar para os acionistas e partes interessadas que este é

um pilar  essencial  nos  negócios,  pode  maximizar  o  impacto  social  e  até

aumentar valor comercial (World Economic Forum).
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1.Sensor de corrente

O sensor  de  corrente  é  um aparelho  que  serve  para  detectar  correntes

elétricas em um fio e  gera um sinal.  Hoje em dia existem vários tipos no

mercado, mas o escolhido para o projeto foi o sensor de corrente  SCT-013,

um sensor não invasivo, sendo mais simples para instalar. O SCT (Sensor

Current  Transformer)  utiliza  o  mesmo  principio  do  alicate  amperímetro,

portanto  medem  somente  corrente  alternada.  São  muito  mais  práticos

principalmente para medições de edifícios inteiros ou cômodos pelo painel de

força. 

Figura 5: Sensor de corrente de até 100A

Fonte: openenergymonitor.com

“Tendo o núcleo dividido, pode ser ligado ao fio neutro ou no vivo da rede,

sem a necessidade de nenhum trabalho direto com a eletricidade” (Traduzido

de openenergymonitor).
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Figura 6: Circuito interno do SCT-013

Fonte: portal.vidadesilicio.com.br

“A corrente alternada que flui no primário produz um campo magnético no

núcleo,  que induz uma corrente  no circuito  de  enrolamento  secundário.  A

corrente  no enrolamento  secundário  é  proporcional  à  corrente  que  flui  no

enrolamento primário:” (Traduzido de openenergymonitor)

Isecundário = CTrazãoVoltas × Iprimário

CTrazãoVoltas = Voltasprimário / Voltassecundário
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2.2.Arduino e conexão com SCT

“um  Arduino  é  um  microcontrolador  que  você  pode  programar  para

processar entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes externos

conectados  a  ele.  O  Arduino  é  o  que  chamamos  de  plataforma  de

computação física ou embarcada, ou seja, um sistema que pode interagir com

seu  ambiente  por  meio  de  hardware  e  software”  (McRoberts,  M.  Arduino

básico).

Por ser um hardware e software  livre (pode-se pegar todas as informações

de  seu  projeto  e  criar  um  próprio)  muita  informação  e  componentes  são

criados  para  ele,  proporcionando  uma  quantidade  quase  ilimitada  de

maneiras de utilizá-lo.

Figura 7: Arduino Wemos D1 R2 Wifi ESP8266

Fonte: loja virtual filipeflop.com

No projeto foi utilizado o arduino  Wemos D1 R2 Wifi ESP8266 (Figura 7),

uma  placa  não  oficial  que  já  possui  WIFI  nativo,  facilitando  ainda  mais

projetos  de  IoT.  Suas  dimensões  e  entradas  são  compatíveis  com as  do

arduino  Uno  R3,  portanto  grande  parte  das  shields  para  o  Uno  também

servem para o Wemos.

A ligação do arduino com o SCT e código foi  reproduzida através de um

tutorial do site portal.vidadesilicio.com.br.
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2.2.1. Hardware arduino-SCT 

Figura 8: Circuito de ligação arduino-SCT na protoboard

Fonte: portal.vidadesilicio.com.br

As leituras pelas entradas analógicas do arduino são realizadas através de 

níveis de tensão. Portanto o primeiro passo foi converter o sinal de corrente 

alternada do SCT em valores de tensão legíveis para o arduino. Para isso foi 

utilizado 1x resistor de 33Ω entre os polos do sensor,  2x resistores de 10kΩ –

um em série com a entrada 5V e o outro em série com a entrada ground e 

1x capacitor 10uF em paralelo com o resistor de 10kΩ ligado ao 

ground(Portal Vidadesilicio).

Figura 9: Circuito completo

Fonte: portal.vidadesilicio.com.br
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2.2.2. Software arduino-SCT

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <TimeLib.h>
#include "EmonLib.h"
 
EnergyMonitor SCT013;
 
int pinSCT = A0;   //Pino analógico conectado ao SCT-013

const char* ssid = "Cmanager";
const char* password = "currentM";

WiFiUDP Udp;
unsigned int localUdpPort = 5005;  // local port to listen on
char incomingPacket[255];  // buffer for incoming packets
char  replyPacekt[3] = "OK";  // a reply string to send back

IPAddress ip(10, 0, 0, 1);
unsigned int port = 5005;

boolean checkReply(){
  char cmp[] = "1";
  boolean con = false;
  time_t t = now();
  int sec = second(t);
  while(true){
    int packetSize = Udp.parsePacket();
    if(packetSize){
      int len = Udp.read(incomingPacket, 255);
      if(incomingPacket[0]==cmp[0]){
        con = true;
        break;
      }else{
        con = false;
        break;
      }
    }else{
      t = now();
      if((second(t)-sec)==5){
        con = false;
        break;
      }
    }
  }
  return con;
}

boolean conectar(){
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  boolean con = false;
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(5);
  }
  Udp.begin(localUdpPort);
  IPAddress ipraspberry(10,0,1,1);   
  IPAddress gateway(10,0,0,1);   
  IPAddress subnet(255,255,255,0);
  WiFi.config(ipraspberry, gateway, subnet);
  //envia msg para cadastro em raspberry
  //Udp.beginPacket(ip, port);
  //  Udp.write(replyPacekt);
  //  Udp.endPacket();
  //con = checkReply();
  return con;
}

boolean sendCurrent(){
  boolean con = false;
  double Irms;
  //primeiras 10 medidas não são precisas
  for(int i=0; i<10;i++){
      Irms = SCT013.calcIrms(1480);   // Calcula o valor da Corrente
  }
  // send current to the raspberry
  String x = String(Irms);
  x.toCharArray(replyPacekt, 10);
  Udp.beginPacket(ip, port);
  Udp.write(replyPacekt);
  Udp.endPacket();
  con = checkReply();
  return con;
}

void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  Serial.setTimeout(1000);

  while(!Serial) { }

  SCT013.current(pinSCT, 51.28205128205128);

  conectar();
  sendCurrent();
  ESP.deepSleep(50000000, WAKE_RF_DEFAULT);
}
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void loop(){
  
}

Para a comunicação por WIFI foram utilizadas as bibliotecas ESP8266WiFi.h

e WiFiUdp.h, bibliotecas de código aberto no github, que proporcionam maior

facilidade na configuração da Shield ESP8266 WIFI. A biblioteca EmonLib.h é

a  biblioteca  principal  para  a  ligação  com  o  SCT,  com  ela  adquirimos  a

corrente e calibramos os valores.
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2.3.Raspberry

O raspberry é descrito  como um computador  pequeno,  poderoso,  barato,

hackeável e educacional. Esses fatores influenciaram na decisão de ter esse

pequeno  equipamento  como  servidor  no  projeto,  um minicomputador  com

processamento e memória suficiente para os objetivos desse projeto e um

bom custo benefício.

Figura 10: Raspberry D3 Model B

Fonte: https://www.raspberrypi.org/

Com 1 GB de memória RAM, Quad Core 1.2GHz  64bit CPU e Wireless LAN

on board, o Raspberry Pi 3 vem se tornando uma grande ferramenta para

projetos de pequena escala, nele podemos instalar um sistema operacional

linux  e  utilizá-lo  como  computador  normalmente  e  até  mesmo  conectar

sensores,  pois  ele  também  possui  as  entradas  analógicas  e  digitais  do

arduino.

Nesse servidor será criado o  ponto de acesso (basicamente um roteador

WIFI) onde os arduinos sensores se conectam e enviam a corrente captada a

cada x segundos.

A configuração do ponto de acesso é realizada nos próprios arquivos de

configuração de rede do Linux, o dispositivo já está equipado com todo o

hardware necessário  para criar sua própria rede WI-FI, com ou sem internet

dependendo da configuração.

17
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Para a captação de dados foi escrito um algoritmo em Python. A biblioteca

utilizada para a captação da corrente na rede foi a socket, criada para facilitar

a comunicação entre as “portas” do computador e o script Python. 

2.3.1. Banco de dados

Ao  receber  a  corrente  pela  porta  (porta  configurada:  5005),  o  programa

precisa salvar essa informação no banco. O banco criado foi o PostgreSQL e

possui apenas 3 tabelas básicas: tb_arduinos, tb_correntes e tb_local.

Figura 11: Modelo lógico do banco de dados.

 

Fonte: Modelo criado por Lucas Olivio

Para a interação do programa com o banco de dados foi feito um algoritmo

separado  com uma  classe(Conect)  criada  apenas  para  a  conexão  com o

banco  e  as  queries  básicas  necessárias  para  o  programa(select,  insert,

update).  Essa  classe  utiliza  a  biblioteca  psycopg2 que,  segundo  o  site

initd.org, “é o adaptador de banco de dados PostgreSQL mais popular para a

linguagem de programação Python”.
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2.4.Website

O app web foi construído utilizando as seguintes ferramentas: 

• HTML (HyperText Markup Language)  – Uma linguagem utilizada para

indicar ao navegador como será estruturada a página criada. Consiste

em uma série de elementos que você usa para anexar,  envolver ou

marcar diferentes partes do conteúdo para que apareça ou aja de uma

certa maneira (MDN Web Docs Mozilla).

• CSS (Cascading Style Sheets) – Usado para estilizar a página HTML,

modificando seu layout, fontes, cores, elementos e imagens para que o

HTML fique mais apresentável ao usuário.

• javascript  –  Uma  linguagem  de  programação  interpretada  com

capacidades de orientação a objetos (Traduzido de  JavaScript:  The

Definitive Guide). É uma linguagem muito utilizada em aplicações web

por sua capacidade de interação com o usuário. Utilizada no front-end,

rodando  na  máquina  do  cliente,  e  com  uma  poderosa  biblioteca

chamada Jquery, que simplifica a programação para o desenvolvedor.

• Python – É uma linguagem de programação de propósito geral  que

combina  paradigmas processuais,  funcionais  e  orientados  a  objetos

(Traduzido  de  Learning  Python:  Powerful  Object-Oriented

Programming). Uma linguagem que vem crescendo muito devido sua

facilidade,  portabilidade  e  ampla  variedade  de  bibliotecas,

principalmente nas áreas de inteligência artificial. O python foi utilizado

como  back-end   do app, ou seja, é o algoritmo que roda e executa

suas funções no servidor.

2.4.1. Flask

O Flask  é  um micro-framework  desenvolvido  em Python  e  baseado  nas

bibliotecas WerkZeug e Jinja2. Escolhido para o projeto por sua facilidade de

implementação e liberdade para organizar a aplicação.

Seu único padrão de organização são as pastas:

• Static:  onde ficam o CSS, JS,  imagens e outros arquivos que você

deseja tornar público pelo app.

• Templates: onde ficarão os templates (páginas HTML) do Jinja2.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1.Dispositivo de sensor de correntes

O dispositivo construído cumpriu com êxito sua função de monitoramento da

corrente,  com  uma  precisão  de  95%  na  leitura  e  grande  facilidade  para

acoplar aos fios do painel testado. Ao todo o custo do sensor ficou em torno

de R$100,00.

• Arduino – R$45,00

• SCT – R$45,00

• Componentes eletrônicos e caixa – R$10,00

 Figura 12: Dispositivo sensor conectado ao Figura 13: Dispositivo sensor de 

painel de energia corrente

           Fonte: Acervo pessoal                                       Fonte: Acervo pessoal

Figura 14: Placa de circuito do dispositivo sensor de corrente

Fonte: Acervo pessoal

Apesar  de  muito  útil  e  ter  cumprido  com  seu  propósito,  o  dispositivo

apresenta um grande potencial para melhorias.
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Ironicamente o maior problema enfrentado com o sensor foi seu gasto de

energia e valor muito alto por cada sensor. Por meio de testes verificou-se

que ele gastava em torno de 55mA quando estava ligado e enviando corrente

(~10 segundos) e 3.3mA em estado adormecido (~50 segundos). Nesse ritmo

ele consumia 4 pilhas alcalina AA em 1 semana, um gasto muito alto levando

em conta que teria de ficar ligado todo o tempo. Como o foco do projeto foi a

construção de todo o sistema de monitoramento para o usuário, não houve

tempo  para  outro  desenvolvimento  com  menores  consumo  e  preço.  No

entanto  uma  pesquisa  paralela  foi  realizada  para  verificar  quanto  seria

possível diminuir esses gastos para tornar o projeto mais viável.

Verificou-se que a maior parte da energia consumida em modo adormecido

era do próprio SCT, assim adicionando um transistor em série com ele seria

possível  desligar  completamente o sensor  quando o arduino estivesse em

modo adormecido, diminuindo o consumo para até 8μA nesses 50 segundos

e aumentando  o  tempo útil  das  pilhas  para  aproximadamente  1  mês e  1

semana.
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3.2.Aplicação web

O site  se  mostrou muito  útil  bem organizado e  de grande utilidade para

analisar os dados recebidos. Apesar de alguns erros de pesquisa no banco e

exceções que tiveram de ser tratados seu desenvolvimento foi  simples do

lado de servidor, possibilitando alocar maior esforço no lado do cliente para

um layout mais amigável e claro possível.

Os dados a seguir são referentes a 1 semana de teste em cada setor do

painel de energia.

3.2.1. 1ª aba – Tabela de consumo por mês

Na primeira aba da aplicação web temos uma tabela que mostra, separados

por cômodo, o consumo total registrado do mês, como mostra a figura 12. Na

primeira  coluna  vemos  o  ID  de  cada  sensor  e  seu  respectivo  nome  na

segunda coluna. Na terceira coluna da tabela nos é apresentado a somatória

da média por hora das correntes registradas no mês. Com a tabela o usuário

sabe exatamente  quais os setores de maior  gasto  acumulado e pode até

comparar suas variações de consumo em relação aos outros meses.

• Fórmula da média de correntes: Σ(ΔA)

Figura 12: Tabela de consumo por mês

Fonte: Captura de tela do site de gerenciamento de energia – 1ª aba
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3.2.2. 2ª aba – Gráfico de consumo

A segunda aba mostra um gráfico de Consumo x Tempo, baseando-se nos

dados que o usuário informa nos filtros à esquerda, podendo mudar o período

de tempo e também se o gráfico irá mostrar os valores por hora ou por dia.

Com isso o usuário pode ter uma boa noção de como estão as variações de

consumo em cada setor e até mesmo em quais horários o consumo é maior.

Figura 13: Gráfico de consumo por hora

Fonte: Captura de tela do site de gerenciamento de energia – 2ª aba

3.2.3. 3ª aba – Cadastro/Ativação dos sensores

É nessa aba onde cadastramos um nome para o sensor e também torná-los

ativos  ou inativos.  Essa aba torna o sensor  muito  mais  portátil  e  fácil  de

instalar,  podendo  modificar  o  local  do  sensor  sem  nenhum  tipo  de

programação e gerenciando os sensores necessário no momento.

Figura 14: Cadastro de medidores

Fonte: Captura de tela do site de gerenciamento de energia – 3ª aba
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4. CONCLUSÃO

No objetivo do projeto foi destacada a importância de ajudar as empresas a

ter  uma  consciência  maior  sobre  seu  consumo  de  energia  elétrica,

evidenciando o retorno financeiro que o empresário pode ter para que isso se

torne não somente um bem para o meio ambiente mas também um bem

individual e a curto prazo para a empresa. Esse foco se dava aos fatos de

que o valor total do produto poderia ser elevado, não compensando para uma

residência comum, e também que a maior parte do consumo elétrico do país

é de empresas, comércio e indústrias. 

Conforme o conhecimento na área de arduinos e sensores foi se tornando

mais abrangente, pode-se perceber como é possível reduzir  drasticamente

esse valor do dispositivo. Montando as peças separadas e utilizando somente

os  componentes  necessários  para  a  leitura  e  envio  de  sinal  é  possível

diminuir  o  valor  para  até  R$15,00  por  dispositivo.  Isso  dá  ao  projeto  um

potencial de melhorias enorme, podendo focar em qualquer local que utilize

energia como casas e até mesmo eletrônicos separados. 

A aplicação web também se mostrou muito eficaz para análise dos dados e

com um layout de fácil entendimento, tendo somente o necessário para que o

usuário veja as informações que precisa. O segundo passo seria ajudar as

pessoas a tomarem as decisões corretas em cima desses dados. Com esse

possível alcance maior de implantações seria possível ter um enorme banco

de dados que tendo apoio de uma inteligência artificial e mineração de dados

que identificaria os padrões, facilitaria ainda mais as decisões do usuário e

possivelmente aumentaria muito a eficiência energética desses lugares.

Todo o sistema se mostrou ainda maduro, mas com uma base muito sólida

para grandes melhorias e um potencial muito maior do que o esperado.
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