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Abstract – This article shows o monitoring system for electricity and water consumption. For this, it is discussed the reason that
moved the authors to such a system, which was the implementation of flags system by ANEEL (National Agency of Electric Energy),
making a brief introduction to the equipment used in the project. For this purpose, it is used a mega Arduino to command the actions,
sct-013 sensor to read the current, YF-S201 sensor to monitor water consumption, rf communication for relay control in lamps and
infrared for the television control. The article also discusses how your energy costs are calculated, how calculations, and how this was
implemented in the system.
Keyword – Current reading, ethernet, Android, Arduino.
Resumo – Este artigo apresenta um sistema criado para monitorar o consumo de energia elétrica e de água. Para isso é abordada a
motivação que levou os autores a vislumbrarem tal sistema, que foi a implementação do sistema de bandeiras pela ANEEL (Agência
Nacional de Energia Elétrica), fazendo uma breve descrição sobre os equipamentos usados no projeto. Para tal é usado Arduino MEGA
para controle das ações, sensor SCT-013 para verificação da corrente, sensor YF-S201 para acompanhar o consumo de água, comunicação rf para o comando dos relés nas lâmpadas e infravermelho para o controle de televisão. O artigo também aborda como são
calculados seus custos de energia, como cálculos e como isso foi implementado no sistema.
Palavra-chave – Leitura de corrente, ethernet, Android, Arduino.

1 Introdução
As hidrelétricas vêm sofrendo com secas
prolongadas em algumas regiões do pais o que
implica diretamente na geração de energia elétrica. Uma vez que isso acontece são acionadas
as termoelétricas, porém essa geração de energia,
além de prejudicial para o meio ambiente, é mais
cara, elevando o custo de energia elétrica para os
consumidores. Diversos são os registros da gravidade da situação.
“Uma seca histórica no Nordeste, que registra neste ano as menores afluências desde 1931,
poderá obrigar o Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) a reduzir até o final de 2017 a vazão das hidrelétricas de Sobradinho e Xingó, no
rio São Francisco, o que reduziria a oferta de
energia na região e poderia exigir mais uso de termelétricas e impactar preços” [Costa, 2016].
Uma matéria publicada no site g1.com, em
novembro de 2014, demonstra que a seca não é
de hoje: “O baixo nível dos reservatórios já afeta
a capacidade de produção das hidrelétricas. Na
região Norte, Tucuruí, a segunda maior do país,
já desligou a chamada Fase 2. Isso quer dizer que
11 unidades geradoras estão paradas e a usina
opera com cerca de metade do seu potencial”.
“Analistas do banco consideram que a situação de déficit deve persistir, o que é negativo

principalmente para geradoras com portfólio totalmente contratado, sem energia disponível para
cobrir déficits. Essas poderão ter que recorrer à
energia de curto prazo, a preços muito altos diante da geração termelétrica mais cara acionada,
para honrar contratos” [Rochas, 2014].
Em 2015 entrou em vigor o sistema de bandeiras que tem como objetivo principal trazer
transparência aos consumidores, com relação ao
custo de energia, visando contribuir para um uso
eficiente no consumo de energia elétrica. Sem o
conhecimento do preço real da energia, os consumidores não são encorajados a reduzir a demanda, exigindo que as térmicas permaneçam ligadas para atender o mercado e para economizar
água dos reservatórios das hidrelétricas.
“O sistema de bandeiras é aplicado por todas as concessionárias conectadas ao Sistema Interligado Nacional - SIN. A partir de 1º de julho
de 2015, o sistema de bandeiras passou a ser aplicado também pelas permissionárias de distribuição de energia” [ANEEL, 2015].
Antes desse sistema entrar em vigor, os custos com compra de energia pelas distribuidoras
eram incluídos no cálculo de reajuste e repassados aos consumidores uma vez por ano, quando
a mesma passava a valer para os consumidores.
Com as bandeiras tarifárias, uma parte do rea-
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juste anual concedido às distribuidoras será diluído ao longo do ano, entretanto, já antecipando o
repasse às concessionárias de energia elétrica.
O sistema de bandeiras tarifarias consiste
em um acréscimo dependendo da cor da bandeira
do estado, sendo eles: (Ver figura, 1, 2 e 3)

Figura 1-Bandeira verde
(Fonte: G1.com)

Buscando utilizar-se da automação residencial, o projeto também conta com um sistema de
supervisórios, uma página HTML acessada pelo
navegador e outro para a plataforma Android,
sendo ambos intranet onde o usuário pode visualizar todos os dados medidos pelos sensores e ter
disponível uma estimativa do seu consumo. Os
supervisórios também contam com um controle
de lâmpadas e infravermelho para televisores.
“A Automação Residencial se fundamenta
na integração dos sistemas constituintes de uma
residência, como por exemplo seus eletrodomésticos, equipamentos de áudio, vídeo e informática, persianas, portões e portas automáticas, dentre outros, que são os sistemas autônomos, presentes hoje em dia nas residências. Dessa forma,
o termo Automação Residencial, também denominada Automação Doméstica ou Domótica, que
representa a utilização de processos automatizados em casas, apartamentos e escritórios”
[TEZA, 2002 ].
2 Descrição do problema

Figura 2-Bandeira amarela
(Fonte: G1.com)

Como pode ser observado na Figura 4, a implementação do sistema de bandeiras deixou a
conta de energia mais cara. Um dos motivos para
isso acontecer é que as residências não possuem
um sistema para acompanhar o consumo diariamente.

Figura 3-Bandeira vermelha
(Fonte: G1.com)

Vale ressaltar também a bandeira vermelha - Patamar 2 com condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$
0,045 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido, ou seja, R$ 4,50 a cada 100 kWh
Com a implementação do SIN – Sistema Interligado Nacional pelas concessionárias de energia, e a criação do sistema de bandeira tarifária,
mostrou-se necessário uma melhor gestão de
consumo de energia. Como não há um dispositivo que mensure o quanto foi consumido diariamente, o consumidor, muitas vezes por falta de
clareza da demanda, fica propenso a pagar um
alto valor de energia elétrica no final do mês.
Este artigo apresenta uma possibilidade de
através de um conjunto de sensores, medir o consumo de energia elétrica e água de uma residência e com a ajuda dos supervisórios tratar esses
dados e deixá-los disponíveis para que o usuário
possa visualizar e administrar o consumo da sua
residência no momento que lhe for conveniente.

Figura 4-Gráfico de aumento do custo da energia
(Fonte: DIEESE)

O objetivo desse trabalho não é fornecer
uma redução para o consumidor, mas sim destacar uma estimativa do seu consumo diário e mensal para que o usuário possa, ele mesmo, gerenciá-las.
3 Desenvolvimento da solução
No projeto o Arduino que recebe os dados
da leitura dos sensores e após fazer o processamento dos dados envia para os supervisórios
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junto com o estado das lâmpadas. Nos supervisórios o usuário tem as informações do sistema e
pode comandar as televisões pelo infravermelho.
Como pode-se acompanhar na figura 5.

Possuindo um microcontrolador ATMEL
ATmega2560 de 8 bits e arquitetura RISC o Arduino MEGA tem a capacidade de memória
FLASH de 256 KB, 08 KB de RAM e 04 KB de
EEPROM operando com um oscilador de 16
MHz.
Cada um dos pinos digitais opera a uma tensão máxima de 5 V fornecendo ou recebendo no
máximo 40 mA. Suas entradas analógicas têm 10
bits de resolução (1024 valores diferentes), podendo fazer comunicação com qualquer tipo de
Arduino, computador ou até mesmo outros tipos
de microcontroladores. Tendo 04 hardwares UARTs para TTL de comunicação serial, também
suportando comunicação SPI.

Figura 5-Esquema de funcionamento do projeto
(Fonte: própria)

4 Materiais
4.1 Arduino
O Arduino possui uma gama de versões
onde pode-se escolher a que melhor atende às necessidades do projeto. Dessa forma foi escolhido
o Arduino MEGA por melhor atender às expectativas de controle geral desse projeto.

O Arduino MEGA tem capacidade de comunicação com o protocolo original STK500, o
mesmo é um sistema completo para programação
e teste de microcontroladores da família
ATMEL, permitindo também o envio de códigos
sem o uso de um programador de hardware externo. Outra opção é o uso do conector ICSP que
se refere à capacidade de programar o microcontrolador usando o protocolo serial SPI, dotado de
um polifusível ajustável que faz a proteção USB
para sobrecorrentes, quando ultrapassar 500 mA
aplicada na porta USB o fusível rompe protegendo a placa.
4.2 Shield Ethernet

Figura 7-Shield Ethernet (Fonte: internet)

Figura 6-Arduino MEGA (Fonte: internet)

“A placa Arduino MEGA 2560 é mais uma
placa da plataforma Arduino que possui recursos
bem interessantes para prototipagem e projetos
mais elaborados. Baseada no microcontrolador
ATmega2560, possui 54 pinos de entradas e saídas digitais onde 15 destes podem ser utilizados
como saídas PWM, 16 entradas analógicas, 4
portas de comunicação serial. Além da quantidade de pinos, ela conta com maior quantidade
de memória que o Arduino UNO, sendo uma
ótima opção para projetos que necessitem de
muitos pinos de entradas e saídas além de memória de programa com maior capacidade”[Sousa,
2014].

Módulo desenvolvido para trabalhar exclusivamente com as plataformas Arduino, tem
como função estabelecer uma conexão com a internet ou com a rede ethernet local. O módulo
utilizado no projeto é a versão Wiznet ethernet
W5100 onde suporta até quatro milhões de conexões simultâneas a também um slot para cartão
micro-SD integrado. No projeto em questão, foi
utilizada sua função de conexão ethernet onde foi
inserido um micro-SD que está hospedada a página HTML que faz o controle e o monitoramento
dos artigos do projeto e também conecta à plataforma mobile.
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4.3 Sensor de corrente SCT 013
Usado para fazer a leitura de correntes, o
sensor SCT-013-100, que opera na faixa de corrente de 0-100 A, é um sensor de corrente alternada não invasivo, baseado no efeito de relação
de transformação usada em transformadores usualmente chamados de TC ou transformador de
corrente.

Figura 8-Sensor de corrente SCT-013
(Fonte: internet)

Seu funcionamento é feito por indução
magnética e tem em sua base um transformador
com um enrolamento no primário e um enrolamento no secundário. O secundário compreende
muitas voltas de fio fino e o primário possui poucas voltas de fio grosso. A corrente que flui pelo
primário produz um campo magnético no núcleo,
o que induz uma corrente no secundário.
“O transformador de corrente (TC) é um
equipamento monofásico que possui dois enrolamentos, um denominado primário e outro denominado secundário, sendo isolados eletricamente
um do outro, porém, acoplados magneticamente
e que são usados para reduzir a corrente a valores
baixos (normalmente 1 A ou 5 A) com o objetivo
de promover uma segurança a mais para os usuários, isolar eletricamente o circuito de potência
dos instrumentos e padronizar os valores de corrente de relés e medidores” [Mardegan, 2010].
Lendo apenas corrente alternada a.c./c.a.
ele faz a medição usando a relação de 30 A/1 V,
ou seja, fornecendo 1 V na saída quando estiver
circulando 30 A pelo fio. Verificando o datasheet
do sensor, verifica-se que na saída há uma variação de corrente, diferente do SCT-13-020 que
tem uma variação de tensão. Assim foi preciso
adicionar um componente para se ter uma leitura
consistente de seus resultados, o “burden resistor” também conhecido como resistor de carga,
que proporciona uma variação de tensão na saída,
permitindo, desta maneira efetuar a leitura no Arduino.
4.4 Sensor de Fluxo de Água - G 1/2
YF-S201
Esse sensor tem uma funcionalidade bem
simples, possuindo em seu interior uma válvula
em formato de cata-vento com um imã acoplado

e que trabalha como um sensor de efeito hall. O
sensor usa esse efeito para enviar um sinal PWM,
e através desse pulso é possível mensurar a quantidade de água que passa pelo cata-vento no interior do sensor, cada pulso mede aproximadamente 2,25 mm.

Figura 9-YF-S201 (Fonte: internet)

4.5 Rádio frequência RF-433
Usados para fazer a comunicação via rádio
frequência entre dois dispositivos, os modelos de
Transmissor e Receptor RF-433 utilizados foram: MX-FS-03V (Transmissor) e MX-05V (Receptor). Funcionando a uma frequência de 433
MHz, enviam informações a uma distância de
150 m, podendo ser expandida se adicionada uma
antena de fio de cobre de 17 cm. Um fator importante é que o módulo transmissor trabalha com
tensões que variam de 3,5 V a 12 V aumento seu
alcance de envio, diferente do receptor que trabalha a uma tensão de 5V.

Figura 10-Modulo transmissor (Fonte: internet)

Figura 11-Modulo receptor (Fonte: internet)

O kit modulo RF-433 transmissor e receptor
é usado em conjunto com dois CIs que fazem o
papel de ENCODER e DECODER facilitando o
tratamento do sinal e o envio de dados.
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Á figura 11 apresenta uma placa confeccionada para fazer o controle das lâmpadas, a
mesma possui o modulo receptor para a comunicação com o Arduino, que fica com o transmissor, um CI HD12D que faz o tratamento do sinal
e o modulo rele para fazer o chaveamento da lâmpada, ou seja, o liga e desliga.

idêntico, ou seja, se o pino A0 do HT12-E estiver
aterrado, o pino A0 do HT12-D também deve estar aterrado. Fazendo essa análise é possível fazer
mais de cinco mil combinações de endereçamento com os mesmos. A configuração dos pinos
16 e 15 são as que irão definir o clock dos CIs.
Para fazer isso, analisa-se o gráfico fornecido
pelo datasheet e aplica-se uma formula pré-definida pelo datasheet.(Figura 15).

Figura 12-Placa confeccionada (Fonte: própria)

4.6 HT12-E/D
Para o projeto foram escolhidos os CIs
HT12-E e HT12-D, encoder e decoder, respectivamente. A escolha de usar os CIs é para que não
ocorra uma interferência entre as comunicações,
haja vista que os módulos relés são todos desenvolvidos com os módulos RF sem ligação direta
com o Arduino mega que faz o controle total.
“Eles servem para evitar que um rádio controle interfira com o outro. Para isso, basta fazer
as mesmas configurações das chaves do C.I.
HT12E e do C.I. HT12D” [Gonçalves, 2009].

Figura 15-Tabela datasheet HT12E
(Fonte: datasheet)

A tensão utilizada para alimentar os respectivos CIs foi de 5V. Analisando o gráfico percebe-se que para uma tensão de 5 V o resistor
usado como clock para o HT12-E é de valor 1
MΩ. Para o HT12-D a forma é um pouco diferente, deve-se aplicar a seguinte fórmula (formula 1):
𝐹𝑑𝑒𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟 = 50 × 𝐹𝑒𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒

(1)

A frequência gerada pelo HT12-E (encoder) é de 3 kHz. Aplicando a fórmula, para o
HT12-D (decoder) obteve-se 150 kHz. Observando o gráfico para o HT12-D descobre-se o
melhor resistor a ser utilizado. (Figura 16)

Figura 13-HT12E
(Fonte: datasheet)

Figura 14-HT12D
(Fonte: datasheet)

Na configuração para fazer o endereçamento são utilizados os pinos A0-A7 dos respectivos CIs, onde o aterramento de ambos deve ser

Figura 16-Tabela datasheet HT12D
(Fonte: datasheet)

Portanto o a resistência está entre os valores
de 47 kΩ a 51 kΩ. Depois de realizados vários
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testes, comprovou-se que a resistência mais eficaz foi a de 47kΩ.
Os pinos 17 do encoder HT12-E e o 14 do
decoder HT12-D servem para fazer a comunicação e nos mesmo são conectados ao data do
Transmissor (pino 2) e Receptor (pinos 2 e 3)
Os pinos DOUT (HT12-E) e DIN (HT12D) são conectados aos pinos data do transmissor
e receptor RF-433, respectivamente, a fim de fazer a comunicação entre os dois dispositivos.

4.7 Infravermelho
Para fazer o controle da televisão, foi feito
um mapeamento dos botões necessários do controle do parelho escolhido, fez-se uma leitura do
código infravermelho através do sensor universal
emissor e receptor TSOP. Com ele foi feita a leitura dos sinais de ligar/desligar, subir canal, descer canal, aumentar volume, diminuir volume,
menu e enter. Com esses botões é possível fazer
praticamente todas as operações de um controle
remoto convencional.
“Quando você aperta a tecla “4” do controle
remoto, a regra relacionada a esse botão executa
uma sequência de pulsos elétricos que são recebidos pela TV através do sinal luminoso do LED
infravermelho. Não significa que ao apertar a tecla “4” você está enviando 4 pulsos luminosos,
mas uma sequência binária de tamanho variável,
dentro de um intervalo de tempo X” [Suhanko,
2015].

Figura 17-Esquema de ligação HT12D
(Fonte: internet)

A comunicação é feita através de sinais luminosos um pouco inferior ao espectro visível,
com ondas de 700 nanômetros até 01 mm A comunicação realizada, como toda comunicação digital, é feita por um protocolo especifico em que
a televisão irá compreender cada sinal emitido
pelo emissor infravermelho.

Figura 19-Led infravermelho
(Fonte: internet)

Figura 18-Esquema de ligação HT12E
(Fonte: internet)

O pino 17 (VT) é responsável pela verificação de transmissão. Sua saída fica em 5 V a cada
decodificação feita.
O pino 14 do HT12-E seve como ON/OFF
de transmissão, para que ocorra transmissões
ininterruptamente, devendo estar conectado ao
GND.
Os pinos D8~D11 do HT12-E são usados
para a entrada dos dados que serão enviados para
as saídas que são D8~D11 do HT12-D.

O TSOP é alimentado por uma tensão de 5V
e foi utilizado em conjunto com o Arduino
MEGA para fazer o tratamento dos sinais emitidos pelo controle. Para fazer isso foi necessário
fazer o download de uma biblioteca IRremote.h
do Arduino.
5 Procedimentos
Para a implementação do sistema foi escolhido uma residência com três andares. No térreo
fica a garagem, cozinha, e sala de estar, no segundo andar existem dois quartos e no terceiro
um quarto e um escritório.
O Arduino MEGA irá ficar junto ao quadro
de energia da casa que está localizado na garagem. Com ele ficou ligado o sensor de corrente
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SCT-013, e o sensor de fluxo de água YF-S201,
ambos ligados diretamente ao Arduino MEGA.
Na figura 20 pode-se observar o sensor de corrente SCT 013 acoplado nas duas fazes da residência.

Para a função de controle remoto implementada no aplicativo fica localizado um infravermelho apontado diretamente para cada TV
que foi usada no projeto.
O projeto deu início com o desenvolvimento dos supervisórios. Cada um dos autores do
trabalho ficou encarregado de um deles, à página
HTML, figuras 21, 22 e 23, o Android, figuras 24,
25, 26, 27, para depois realizar a sincronização
destes e fazer a comunicação dos dois pontos.
Para esse projeto foi utilizado os supervisórios foram moldados para a residência escolhida
para a implementação do sistema, então todos os
cômodos da casa estão com a mesma quantidade
de lâmpadas, e equipamentos encontrados na residência.
Vale ressaltar também que o projeto só foi
implementado no térreo, ou seja, no primeiro andar, onde pose ser encontrado, sala, garagem e à
cozinha.

Figura 20-Quadro de Energia com os sensores de corrente (Fonte: própria)

No Arduino ainda fica ligado um transmissor de rádio frequência para fazer a comunicação
do mesmo com os relés de acionamento de acionamento, apresentados na figura 21, que fazem o
controle liga/desliga das lâmpadas e alguns eletrodomésticos da residência, no caso alguns ventiladores e um condicionador de ar, cada equipamento possui uma placa como essa, apresentando
os mesmos componentes.

Figura 22-Tela da página HTML (Fonte: própria)

Figura 23-Tela da página HTML
(Fonte: própria)
Figura 21-Placa com modulo relé e comunicação rf
(Fonte: Própria)
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Figura 24-Tela da página HTML
(Fonte: própria)
Figura 27-Tela de cômodos do supervisório Android
(Fonte: própria)

Figura 25-Tela de gastos da página HTML
(Fonte: própria)

Figura 28-Tela de outros cômodos da casa
(Fonte: própria)

Figura 26-Tela inicial do App
(Fonte: Própria)

Figura 29-Tela do quarto 2 da casa (Fonte: própria)
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6 Resultados
Na execução do projeto, alguns problemas
foram encontrados e tiveram que ser superados.
Sem dúvida o de maior dificuldade foi relacionado ao uso do sensor de corrente, pois para leituras confiáveis foi necessário incluir um divisor
de tensão na saída que vai diretamente no Arduino, além de realizar uma calibração na programação para interpretar os dados do sensor. Foi
ainda utilizada a biblioteca chamada “EmonLib”, proporcionando economia na implementação de cálculo de corrente e calibração do sensor.
Como o proposito inicial do projeto era medir o consumo de energia elétrica de uma residência, os resultados com o sensor escolhido, SCT013, ao primeiro contato foi enfrentado uma série
de dificuldades com a parte de calibração do sensor junto a biblioteca citada anteriormente, o que
casou uma serie de leituras completamente erradas.
Após superar os problemas com a calibração do sensor, os resultados foram bastantes satisfatórias, levando em consideração as leituras
do sensor foi possível tirar uma média das leituras e obtivemos um erro de 10% para mais ou
menos, levando em consideração a potência fornecida pelo fabricante, vale ressaltar que para o
cálculo da potência usamos a tensão aparente, ou
seja, 127V. Na tabela a seguir mostra um pouco
dos resultados na leitura com o sensor e uma
comparação com os valores fornecidos pelo fabricante.

têm finalidade de resistência térmica, geralmente
não consomem a potência exata de acordo com
sua descrição por várias causas. Entre estas causas podem estar variações na fabricação e arredondamento de valor de potência para fins comerciais” [Siqueira, 2014].
O cálculo da energia gasta tem como base a
quantidade de Watt consumida por um determinado tempo, ou seja, para calcular o custo de um
determinado equipamento é preciso de saber sua
potência, em Watts, e o tempo de esse equipamento ficou ligado em segundo como pode ser
visto na equação 2.
𝐸 = 𝑃𝑜𝑡(𝑊 ) × ∆𝑡(𝑠)

(2)

Porém esse resultado é dado em joule (J),
e para calcular a quantidade é preciso ter essa
energia gasta em kWh, por isso é preciso fazer uma conversão, dividir esse resultado por
3600000, ou fazer a transforma antes de fazer o cálculo. Após fazer isso é só multiplicar
esse resultado pelo valor que kWh disponibilizado pela distribuidora ou pela ANEEL
(Agencia Nacional de Energia Elétrica. Bandeiras) para sua região.

Tabela 1-Tabela de resultados obtidos com o sensor

Figura 30-Valor da tarifa de energia
(Fonte: celpa.com.br)

A respeito das medições pode ser citado
dois trabalhos anteriores com o mesmo sensor,
SCT-013, Marcos Fontes pela UniCEUB (Centro
Universitário De Brasília) e Wallace Siqueira
pela IFMG (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais), ambos obtiveram resultados similares aos apresentados
acima.

Após fazer a implementação do valor do
kWh foi realizado novas leituras, por um tempo
de uma hora alterando os equipamentos ligados
no sensor, começou com uma fonte de celular e
após um tempo uma fonte de notebook, a alteração pode ser notada a medida que a corrente mensurada passa de 27A para 1.08A, essas leituras
podem ser vistas na figura 28.

Fontes ressalta em seu trabalho que há uma
variação pequena das medidas feitas pelo dispositivo medidor e as características informadas pelos fabricantes, tomando-se em conta que alguns
aparelhos já passam de três anos de uso.
“É importante salientar que os aparelhos
eletrônicos domésticos, principalmente os que
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Figura 31-Imagem com primeiras leituras
(Fonte: própria)

Com o sensor de corrente devidamente calibrado o próximo passo era a sincronização dos
dois supervisórios, à página HTML que tem
como funcionalidade disponibilizar outra interação do usuário com o sistema e uma alternativa
para os usuários de outra plataforma sem ser a
Android, além disso, ele que faz a comunicação
do Arduino com o supervisório Android. Dessa
forma não poderia haver falhas, toda a parte de
estado dos equipamentos e quantidades de gastos
é tudo retirado da página HTML.
Para fazer essa comunicação foi criado uma
classe java com o nome de conexão, com a função de fazer a comunicação de um aplicativo Android a uma URL, essa classe java pode ser utilizada para outros aplicativos que desejam fazer
uma comunicação com sites. A classe faz a requisição de uma URL, que no caso desse projeto era
o ip da página HTML, e retorna um String com o
conteúdo da página HTML e com isso fazer o gerenciamento do aplicativo. Com essa classe é
possível fazer algumas requisições ao sistema,
como ligar/desligar uma lâmpada ou pedir os valores atualizados da estimativa das contas de
energia elétrica e água.
Infelizmente não foi possível a integração
do sensor de fluxo de água YF-S201 no protótipo
final do projeto por não haver possibilidade de
corte no cano de alimentação de água da residência em que o protótipo foi implementado. Porém
testes com o sensor foram realizados para validar
suas medições (ver figura 30).

Figura 32-Testes com YF-S201 (Fonte: própria)

7 Conclusão
A tabela 2 apresenta o total de custos do
projeto que teve um valor bem acima do esperado
quando o mesmo foi idealizado, com isso três
coisas podem ser ressaltadas e que dependendo
de onde o sistema for implementado o custo pode
vim a abaixar ou aumentar, um é o sensor de corrente SCT-013, modulo de rádio frequência junto
ao CI HT12 E/D.
Tabela 2-Tabela de custos do projeto

Em relação ao sensor de corrente vai depender do que o usuário irá querer medir, para cada
ponto de medição é necessário um STC-013 diferente, nesse caso o único ponto a ser medido era
o da energia total gasta, sem levar em considerações equipamentos os da residência, logo foi preciso apenas os sensores para as fazes, que na residência que foi implementado o protótipo final
eram 2, ou seja, bifásico, no nosso caso foi usado
3 sensores, um para
No caso do equipamento de comunicação
sem fio, modulo de rádio frequência e os CIs
HT12 E/D, que foram utilizados para o acionamento liga/desliga que alguns equipamentos da
residência tal como: lâmpada, ventilador e arcondicionado. Para cada acionamento é preciso
de modulo relé, e os demais componentes para
fazer a comunicação com o Arduino, essa placa
pode ser vista na figura 12.
Esse projeto abre várias possibilidades para
implementação de melhorias, tais como o cálculo
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de gastos de alguns equipamentos de autoconsumo, por exemplo, ar-condicionado, geladeira e
etc.
Apesar desse empecilho os integrantes da
equipe ficaram bastante satisfeito com os resultados obtidos, pelos dois supervisórios conversam
bem entre si. O ecossistema completo ficou bastante conciso.
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