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RESUMO 

O consumo de energia elétrica vem aumentando ano após ano, e a construção de 

mais usinas é imprescindível no cenário atual. Entretanto, se a energia elétrica fosse 

utilizada de forma inteligente e eficaz, poderíamos mitigar, de maneira efetiva, a 

necessidade da construção desses novos empreendimentos de geração. Logo, é importante 

monitorar as condições de desempenho dos equipamentos eletrônicos que temos 

disponíveis em nossas residências a fim de avaliar e classificar a qualidade em que estão 

operando e, por consequência, aferir o seu consumo. 

O objetivo deste trabalho foi o de projetar, desenvolver e testar um equipamento 

portátil de medição de eficiência energética, a partir dos parâmetros de classificação 

atribuídos pelo INMETRO. O equipamento faz o processamento de dados em tempo real 

do dispositivo medido, possui uma interface própria de navegação onde o usuário pode 

selecionar o dispositivo e visualizar em display LCD sua medição, além de indicar a 

categoria de eficiência energética através de LED’s.  

 

Palavras-chave: Consumo de Energia Elétrica. Eficiência Energética. INMETRO. 

Interface. Portátil. 

 

 

ABSTRACT 

The electricity consumption is increasing year by year, and the construction of 

more power plants is essential in the current scenario. However, if the electricity was used 

intelligently and effectively could mitigate the need to build these new generation 

projects. It is therefore important to monitor the performance conditions of the electronic 

equipment we have available in our homes to evaluate and classify the quality in which 

they are operating and therefore compare their consumption. 

The objective of this study was to design, develop and test a portable energy 

efficiency measurement equipment, from the classification parameters assigned by 

INMETRO. The equipment makes real-time data processing of the measuring device has 

a navigation own interface where the user can select the device and display on the LCD 

their measurement indicating the energy efficiency category via LEDs. 

 

Keywords: Energy consumption. Energy efficiency. INMETRO. Interface. Portable. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os índices nacionais de perdas e desperdícios de energia elétrica são muito 

elevados. Segundo a PROCEL, chegam a 40 milhões de kW ou a U$2,8 bilhões por ano. 

Diante deste cenário, especialistas apontam como uma das soluções criar uma política 

energética baseada na substituição de tecnologias atuais por tecnologias mais eficientes, 

baratas e com menor impacto ambiental. 

  Além disso, deve-se estimular a eficiência e o combate ao desperdício por meio 

de instrumentos de regulação. Nesse âmbito, em 1984, o INMETRO criou o Programa 

Brasileiro de Etiquetagem (PBE) com o objetivo principal de fornecer aos consumidores 

informações sobre o desempenho e a eficiência dos produtos, estimulando as pessoas a 

fazer uma compra mais consciente. 

Em função desse contexto, esta pesquisa teve como foco principal o consumo 

residencial, mais especificamente dos eletrodomésticos, responsáveis pela maior parcela 

da conta de energia elétrica. Neste estudo, utilizou-se um equipamento portátil que 

possibilita avaliar as condições de desempenho dos eletrodomésticos a partir de uma lista 

pré-determinada, bem como a plataforma Arduino para leitura e processamento das 

grandezas elétricas coletadas. Os equipamentos foram classificados de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo INMETRO. 

 

 

2. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

2.1 Matriz Elétrica Brasileira 

 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética – EPE que divulgou o Balanço 

Energético Nacional – Ano base 2014 (BEN 2015), a geração hidrelétrica é a principal 

fonte de geração de energia elétrica, por representar 65,2% da matriz energética do Brasil. 

Em ordem sequencial quanto à relevância, após a usina hidroelétrica, aparecem a usina 

térmica, a nuclear e a eólica. 

Atualmente a demanda por energia elétrica continua crescente, mas a oferta de 

energia não tem crescido na mesma intensidade. Uma alternativa para resolução desse 

problema é o aumento do investimento em usinas eólicas e solares e a maior exploração 

das fontes hídricas para geração de energia elétrica, estas possuem um grande potencial 

de exploração. 

 

 2.2 Consumo Brasileiro 

 

O consumo brasileiro de energia elétrica em 2014 foi de 531,1 Terawatts-hora 

(TWh), com um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior. A oferta interna de energia 

elétrica (OIEE) foi de 624,3 TWh e obteve um aumento de 2,1% no mesmo período, 

segundo a EPE. O aumento de consumo pode ocorrer por causa do desperdício, mas é 
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certo que ele aumenta em função do crescimento econômico, situação próxima que o país 

certamente voltará a viver. Ações para aumentar a produção de energia e melhorar a forma 

do usuário usar com qualidade a energia que lhe é ofertada são fundamentais para o 

desenvolvimento do Brasil. 

 

2.3. Eletrodomésticos na conta de energia elétrica 

 

Os eletrodomésticos têm uma parcela significativa de participação na conta de 

energia elétrica dos brasileiros. Em toda parte da casa, seja para converter energia elétrica 

em calor ou cortar e processar alimentos, os eletrodomésticos estão sendo utilizados; 

portanto, é importante que se observe a etiqueta de eficiência energética do INMETRO. 

Se considerarmos que nela constam os dados relativos ao consumo e à eficiência da 

maioria dos eletrodomésticos vendidos no país, é preciso observá-la para adquirir 

produtos que realizam a mesma tarefa mas consomem menos energia. Ao adotar esse 

procedimento, faz-se uma escolha eficaz e socialmente correta para a diminuição dos 

gastos com a conta de luz. Em outras palavras, é bom para o bolso e bom para todos. 

 

 

3.  EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

3.1 Definição  

 

Eficiência energética se resume no uso racional e eficiente da energia, de modo a 

eliminar desperdícios, sejam esses causados pelo usuário ou por equipamentos 

inadequados para situação em questão. 

Podemos classificar os desperdícios de duas formas: físicos e de mau uso. 

Desperdícios físicos são os relacionados às características do equipamento. Por exemplo: 

uma lâmpada transforma eletricidade em luz (iluminação) e calor; como o objetivo da 

lâmpada é iluminar, a energia transformada em calor seria um desperdício. Já os 

desperdícios de mau uso ou mau aproveitamento são aqueles causados pelo usuário. 

Trata-se, por exemplo, de um desperdício de mau uso uma lâmpada ligada em um 

ambiente com nenhuma pessoa para aproveitar essa iluminação ou um conjunto de 

lâmpadas de uma iluminação externa ligadas durante o dia. 

 

3.2.Programa Brasileiro de Etiquetagem 

 

Em 1984 surgiu o Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE, uma iniciativa 

coordenada pelo Inmetro com foco no desempenho energético. Desenvolvido 

inicialmente com a adesão voluntária dos fabricantes, o PBE ganhou dois importantes 

parceiros, a Eletrobrás, por meio do Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica (Procel), e a Petrobras, pelo Programa Nacional da Racionalização do Uso dos 

Derivados do Petróleo e do Gás Natural (Conpet), que premia os produtos mais eficientes. 
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Os produtos são ensaiados em laboratório onde são avaliadas as suas 

características, como a eficiência energética, o consumo e outros critérios que podem 

influenciar a escolha dos consumidores. Após os testes, cada produto recebe sua 

respectiva etiqueta que possui faixas coloridas para o caracterizar. 

No que concerne ao âmbito jurídico, em 17 de outubro de 2001 foi divulgada a 

Lei n. 10.295 (Lei de Eficiência Energética) que, em seu artigo 3º, dispõe: 

 

Art. 3º: Os fabricantes e os importadores de máquinas e aparelhos 

consumidores de energia são obrigados a adotar as medidas necessárias para 

que sejam obedecidos os níveis máximos de consumo de energia e mínimos de 

eficiência energética [...]. 

 

 Com esse apoio jurídico, o PBE, que antes era estabelecido de forma voluntária 

pelo Inmetro, passou a avaliar de forma obrigatória os critérios relevantes à eficiência 

energética. O PBE hoje possui 38 programas em diferentes níveis de implementação. 

Algumas categorias são aferidas há mais de 20 anos, como condicionadores de ar e 

refrigeradores. Outras são mais recentes, como lavadoras, fogões, lâmpadas, televisores, 

chuveiros elétricos e ventiladores de teto. 

A existência do PBE na indústria estimula também a competitividade para a 

fabricação de produtos cada vez mais eficientes, explicando, assim, o investimento que 

se faz na melhoria da qualidade dos produtos fornecidos. 

 

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 

 

A etiqueta de eficiência energética foi elaborada com o intuito de fornecer ao 

consumidor brasileiro, no ato da compra, informações sobre as características e sobre o 

desempenho de cada eletrodoméstico, certificando o atendimento a requisitos 

estabelecidos em norma e regulamentos técnicos. 

A etiqueta pode receber inúmeros nomes, dependendo do parâmetro de 

desempenho avaliado. Se a principal informação é a eficiência energética do produto, ela 

se chama Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, e classifica os produtos em faixas 

coloridas que variam da mais eficiente (A) a menos eficiente (de C até G, dependendo do 

produto), além de prover outras informações relevantes (como, por exemplo, o volume 

do refrigerador e o consumo de água das lavadoras de roupa). 

Cada série de eletrodoméstico possui sua respectiva etiqueta, variando de acordo 

com as particularidades técnicas de cada produto. Deste modo, a etiqueta só é análoga 

entre eletrodomésticos que possuem os mesmos tipos de funções. Por exemplo, não se 

pode confrontar a classe energética de um refrigerador combinado com um que não possui 

congelador. 

É importante ressaltar que a potência não está necessariamente relacionada com a 

eficiência energética. O fato de o eletrodoméstico ter uma potência de 1000W ou 1500W 

denota que ele consome mais ou menos energia para realizar o trabalho, conquanto nada 
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diga acerca da eficiência com que consome essa energia. Esta informação é revelada pela 

classe de eficiência energética do aparelho. 

 

4. EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO PROPOSTO 

 

4.1 Caracterização e arquitetura 

 

O equipamento de medição de eficiência energética para eletrodomésticos proposto 

no presente trabalho vai ao encontro da filosofia open source em toda sua concepção, se 

aplicado tanto para o hardware como para o software. Esse equipamento não somente 

usufrui da tecnologia aberta e da disponibilidade de informação existente como também 

por possui um baixo custo de aquisição, permitindo que o projeto seja feito a baixo custo. 

A principal finalidade do equipamento é a classificação da eficiência energética dos 

aparelhos eletrodomésticos dentro de cada categoria. Esse equipamento funciona este 

como se fosse uma etiqueta eletrônica que avalia o consumo e demais índices. Com base 

nessas informações, pode-se comparar o valor obtido na medição com os valores pré-

definidos no projeto, valores esses embasados nas tabelas disponibilizadas pelo Inmetro, 

responsável por determinar os índices de eficiência energética, que são específicos para 

cada equipamento e fabricante. 

O fato de ser remoto e portátil faz desse equipamento uma ferramenta bastante 

flexível, pois pode ser movimentado para qualquer local, sem problemas, devido ao seu 

tamanho e peso reduzidos.  

A interface no LCD Shield com teclado permite ao usuário escolher entre as opções 

de eletrodomésticos para os quais deseja realizar a medição de eficiência; os valores que 

estão sendo medidos são demonstrados no display. O equipamento proposto também 

possui uma indicação visual, representada por faixas coloridas de acordo com a 

classificação de eficiência energética, “A” para os eletrodomésticos mais eficientes e “E” 

para os menos eficientes.  

O hardware consiste em todos os elementos físicos que compõem o equipamento; 

há especificamente o Arduino Uno, que é o constituinte mais importante, além dos 

sensores e outros componentes que dão funções adicionais à placa, como o LCD Shield 

com teclado. 

No que diz respeito ao software, utilizou-se um programa que faz parte integrante 

da plataforma open source, neste caso o Arduino IDE, que foi utilizado para desenvolver 

o programa do Arduino. Para que toda a eletrônica funcione, existem protocolos de 

comunicação que devem ser aplicados para permitir a transmissão da informação entre os 

sensores e o Arduino Uno. 
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4.2 Hardware  

 

4.2.1 Arduino 

 

O Arduino é uma plataforma de desenvolvimento open source de hardware e 

software. Mais conhecido pela sua parte de hardware, constituída por uma placa que 

contém um microcontrolador Atmel e todos os elementos eletrônicos necessários ao seu 

suporte, portas analógicas e digitais de entrada/saída, assim como pinos de alimentação. 

A alimentação da placa Arduino é feita via USB, adaptador AC/DC ou com uma bateria.  

A versão escolhida para o trabalho presente foi o Arduino Uno R3, que possui as 

funcionalidades necessárias para o desenvolvimento do equipamento.  

 

Principais Características: 

 microcontrolador Atmega328; 

 tensão de Operação 5V; 

 tensão de entrada (recomendado) 7-12V; 

 tensão de entrada (limites) 6-20V; 

 14 pinos I/O digital (dos quais 6 oferecem saída PWM); 

 6 pinos de entrada analógica; 

 corrente DC por I / O Pin 40 mA; 

 corrente DC 3.3V para Pin 50 mA; 

 memória Flash 32 KB (ATmega328), dos quais 0,5 KB utilizado pelo bootloader; 

 SRAM 2 KB (ATmega328); 

 EEPROM 1 KB (ATmega328); 

 velocidade de clock de 16 MHz; 

 comprimento 68,6 milímetros; 

 largura 53,4 milímetros; 

 peso 25g. 

 

4.2.2 Sensor de corrente 

 

O sensor escolhido para fazer a medição da corrente foi o ACS714 microchip 

produzido pela Allegro. É uma placa composta pelo chip ACS714LLCTR-30A-T, sensor 

hall linear, que suporta uma corrente de entrada bidirecional variando de -30A a +30A e 

possui sinal de saída analógico. Por ser um sensor invasivo, a sua instalação deve ser em 

série com o circuito a ser medido, através do efeito Hall o CI ACS714 isola eletricamente 

a corrente eletrônica, permitindo a instalação do sensor em qualquer ponto e com 

aplicações que necessitem de isolação elétrica.   

Este sensor necessita ser alimentado com 4,5 / 5,5V nos pinos Vcc e GND, sua 

saída analógica é linearmente proporcional a corrente de entrada. Entretanto, quando 

alimentado com 5V, a tensão de saída é centrada em 2,5V e varia 66mV a cada ampère 
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na corrente de entrada, variando positivamente se a corrente aumentar e, negativamente, 

se diminuir. 

 

Principais características: 

 tensão de operação 5V; 

 corrente de Operação 10mA; 

 capacitância de saída Max. 10nF; 

 resistência de saída Min. 4,7kΩ; 

 resistência do condutor primário 1,2mΩ; 

 tempo de subida 3,5µs; 

 não linearidade 1,5%; 

 simetria 100%; 

 tensão de saída na corrente zero VCC x 0,5; 

 tempo para ligação 35µs; 

 resistência interna do filtro 1,7Kω; 

 corrente de entrada Max. 30A. 

 

4.2.3 Transdutor de tensão 

 

 Com o objetivo de monitorar a tensão na rede elétrica e verificar a potência de 

aparelhos eletroeletrônicos, projetemos um transdutor de tensão. O princípio de 

funcionamento consiste em fazer a leitura da tensão na rede elétrica 127/220 VAC e 

rebaixar para usar como sinal de entrada analógica em um microcontrolador.  

 

Principais características: 

 

 entrada 127/220v AC; 

 compatível com Arduino; 

 optoacoplador (isolando a rede AC do sinal DC para o microcontrolador). 

 

4.2.4 LCD Shield com teclado 

 

O shield escolhido conecta diretamente um LCD (Liquid Crystal Display) ao 

Arduino; a placa possui um teclado de navegação com 5 teclas. Sua instalação é realizada 

de forma rápida e simples e não é necessário solda ou protoboard, o que deixa o projeto 

mais compacto e limpo, além de garantir maior segurança entre as conexões. Para suas 

teclas de navegação, é necessária somente uma saída analógica, possuindo 5 divisores de 

tensão que são referentes a cada tecla; pela sua tensão específica é possível detectar o 

botão pela porta A/D. 
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Principais características: 

 

 LCD 16 x 2 (16 colunas por 2 linhas); 

 cor Backlight azul; 

 cor escrita branca; 

 tensão de operação 5V; 

 corrente de operação: 1,3mA; 

 tensão do led 5V; 

 corrente do led 140mA; 

 driver HD44780; 

 controle de contraste e Backlight realizado através de potenciômetro; 

 dimensão área visível: 64.5mm X 14mm 

dimensão caractere: 3mm X 5.02mm 

dimensão ponto: 0.52mm X 0.54mm 

 

4.3 SOFTWARE 

 

O ambiente de desenvolvimento é o Arduino IDE (Arduino Integrated 

Development Environment), aplicação que comporta todo o software necessário para 

fazer a interação da placa eletrônica do Arduino com o computador, de modo a poder 

programar o microcontrolador. Foi desenvolvido com base no Processing PDE, sendo 

por isso bastante similar. Este software inclui uma biblioteca Wiring, que permite utilizar 

uma linguagem de código baseada em C/C++ e, por meio dele, é possível criar, editar, 

compilar e guardar programas de código, denominados sketches, que são carregados para 

a placa a fim de dar a ela instruções. O Arduino IDE tem, ainda, integrada uma interface 

gráfica, chamada Serial Monitor, para monitorizar as comunicações USB do Arduino (em 

formato de texto), e permite também o envio de informação no sentido contrário. Este 

software dispõe de várias bibliotecas que facilitam o trabalho do utilizador, pois abstraem 

a complexidade inerente aos componentes de hardware, nomeadamente ao nível da 

comunicação (DOUKAS, 2012). 

A comunicação USB (Universal Serial Bus) permite fazer a transferência de 

informação entre a placa Arduino e outros dispositivos, como o computador e, além disso, 

pode fornecer alimentação. Este tipo de comunicação foi utilizado nesse projeto para 

estabelecer a interação entre o computador e a placa Arduino no momento de compilar a 

programação para o hardware. 

 

 

4.4 MONTAGEM DO PROTÓTIPO 

 

Na montagem do protótipo foram conectados todos os componentes, de acordo 

com a sua interface de hardware e as suas ligações de alimentação. As ligações dos 

sensores foram feitas através do LCD Shield conectado ao Arduíno. 
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Transdutor de tensão. O transdutor de tensão foi construído conforme o esquema 

mostrado na Figura 1. 

 
Figura 1 - Esquema elétrico do transdutor de tensão  

Fonte: CUIN, 2013 

 

Este transdutor é responsável por rebaixar a tensão da rede para valores analógicos 

que podem ser lidos e processados pelo Arduíno. Estes valores analógicos são 

digitalizados pelo Arduino Uno para valores entre 0 a 1023 (10 bits), 5V para a 

alimentação e, por último, o terra (GND). Este sensor foi ligado ao Arduino Uno 

utilizando a entrada analógica A1, que recebe os valores de tensão provenientes da saída 

do transdutor. 

 

Sensor de corrente. Na ligação deste sensor com o Arduino Uno, usa-se o pino analógico 

A2, tanto o sensor de corrente quanto o transdutor de tensão compartilham a mesma 

alimentação 5V e terra (GND), como podemos ver na Figura 2. 

 

 
 

Figura 2 - Esquema elétrico do sensor de corrente ACS714 ±30A (Datasheet: 

ACS714) 

 

LCD Shield com teclado. O LCD Shield com teclado é uma placa adicional desenvolvida 

propositadamente para ligar o Arduino Uno, sendo que os pinos de ligação de ambos se 

encaixam perfeitamente, o que facilita a conexão dos circuitos auxiliares. 
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Programação Arduino. Para que toda a eletrônica do sistema desenvolvido possa 

funcionar, além de ser necessário que todos os constituintes estejam corretamente ligados 

e alimentados, é preciso interagir com o hardware por intermédio de software. É neste 

aspeto que o Arduino Uno se apresenta como o componente mais importante do sistema, 

pois é este que coordena todas as comunicações com os restantes dispositivos. Assim, foi 

desenvolvido no software Arduino IDE um programa que define todas as instruções para 

o Arduino Uno, para que este possa enviar os comandos necessários a cada componente. 

A parte inicial da programação consiste basicamente da declaração das variáveis 

necessárias e da integração das bibliotecas a serem utilizadas (variáveis para a leitura dos 

sensores e efetuar cálculos), bem como da definição dos endereços dos sensores e dos 

pinos do Arduino a serem utilizados. 

Neste ponto a programação estabelece uma interação entre operador e aparelho do 

Shield LCD com botões, essa interface permite ao operador selecionar e visualizar sua 

opção de medição (entrada de dados). Confirmada a condição de medição, a programação 

entra em um loop até que outro aparelho seja selecionado ou o Reset acionado. Nesse 

loop, são feitas as medições nas entradas analógicas A1 e A2, transdutor de tensão e 

sensor de corrente ACS714 -30A a +30A respectivamente, com os dados coletados o 

Arduino vai fazer as conversões necessárias considerando as características do transdutor 

de tensão e do sensor de corrente ACS714 -30A a +30A; os dados serão mostrados no 

display de LCD. 

Após essa medição, o Programa passa por um estágio de comparação. Ele vai 

comparar os valores obtidos (calculados e medidos) com a tabela de classificação do 

INMETRO para o equipamento correspondente.  

Feita a comparação, o Arduino classifica o aparelho conforme o Programa 

Brasileiro de Etiquetagem (PBE), Figura 3, no display de LCD e através de LED’s. A 

partir desse ponto, podemos fazer uma nova escolha de aparelho para que o programa 

entre novamente no loop de medição – comparação – classificação. 

 

 
Figura 1 - Etiqueta de eficiência energética  

Fonte: INMETRO 
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Interface. A interface tem por objetivo proporcionar através do LCD Shield, além da 

interação do usuário, uma simples, fácil e rápida visualização do estado atual da eficiência 

energética do eletrodoméstico. A informação apresentada deve ser, por isso, limitada 

apenas aos aspectos mais significativos.  

A parte estética também foi levada em consideração, tentando criar um aspecto 

visual igual a uma etiqueta nacional de conservação de energia, tornando, assim, o 

equipamento de alguma forma mais atrativo para o utilizador. 

 

5. APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO PROPOSTO 

 

O medidor de eficiência energética HRT4400 tem como principal objetivo 

classificar os eletrodomésticos novos ou usados de acordo com as definições do 

INMETRO. Ele pode tanto verificar se um eletrodoméstico perdeu a eficiência por 

desgaste ao decorrer do tempo ou por mau uso, quanto verificar se um equipamento novo 

não está danificado. 

  Após a concepção do equipamento proposto, incluindo a estrutura física e o 

software desenvolvido, foram efetuados testes de comparação de resultados nos 

eletrodomésticos pré-selecionados e os resultados foram satisfatórios. 

 

6- CONCLUSÕES 

 

 O equipamento HRT 4400 se mostrou objetivo, seguro e muito prático de se 

utilizar, com uma interface muito intuitiva, pois o visual do HRT 4400 tem estampado 

em seus comandos e mostradores a etiqueta do Programa Brasileiro de Etiquetagem, 

tornando sua interface bastante simples e objetiva, assim toda a operação é realizada de 

forma fácil e rápida. Em relação ao desenvolvimento e funcionamento do equipamento, 

levando em consideração os objetivos e as características propostas para o projeto e 

construção do protótipo, pode-se dizer que o equipamento de medição de eficiência 

energética foi concluído com êxito, apresentando resultados bastante satisfatórios, além 

de atender a todos os pressupostos iniciais. O equipamento proposto é capaz de fazer uma 

medição da potência (VA) do eletrodoméstico em tempo real e, ao mesmo tempo, avaliar 

a categoria de eficiência energética de acordo com valores recomendados e estabelecidos 

pelo INMETRO.  
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