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RESUMO 
Este trabalho descreve o desenvolvimento de um protótipo para monitorar e controlar o sistema elétrico nas salas de 
aula da Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR).  O controle se da no sistema de iluminação e outras cargas 
como data show e ventiladores. O objetivo é desligar o circuito quando não houver presença humana, minimizar o 
desperdício e reduzir os gastos com energia elétrica. Para tanto, foi desenvolvido um sistema de monitoramento e 
controle utilizando sensor de presença infravermelho passivo e microcontrolador. O protótipo foi testado no laboratório 
da empresa Master Tecnologia, sediada na cidade de Vitória da Conquista – BA, e os resultados obtidos foram: O 
protótipo atendeu aos comandos dados pelos usuários ao perceber sua presença; Monitorou a iluminação natural 
inibindo o acionamento da iluminação artificial; Desligou os circuitos elétricos quando não mais detectou presença 
humana no ambiente, portanto satisfatórios à pretensão central de minimizar o desperdício de energia elétrica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Eficiência energética, energia elétrica, microcontrolador, sensor de presença. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Este trabalho descreve o desenvolvimento de um protótipo para monitorar e controlar o circuito elétrico nas salas de 
aula da FAINOR. Essa temática tem raiz na disciplina Metodologia da Pesquisa Científica em um trabalho sobre 
energias alternativas, o qual despertou o interesse pela área de recursos energéticos. Posteriormente, um refinamento do 
tema é proporcionado pela disciplina de Gestão Ambiental, que abordou estudos sobre Eficiência Energética (EE) no 
Brasil. 
  
A idéia ganha força e toma a forma atual com a observação do desperdício de energia elétrica nas salas de aulas da 
FAINOR. Em reuniões com representantes da instituição foram apontados o gasto com energia elétrica como um dos 
fatores implicados no reajuste de mensalidade. Neste contexto, surge então a necessidade de se reduzir o consumo de 
eletricidade na referida instituição, atacando os pontos onde o desperdício estivesse presente. 
 
Nas observações diárias ficou evidente que o desperdício de energia elétrica em salas de aulas é um importante ponto. 
Portanto, ações que buscam a redução do desperdício de energia nesse sistema pode possibilitar a redução de um custo 
substancial para a instituição. Frente ao cenário energético no Brasil, que em virtude de condições hidrológicas ruins, 
parte da demanda por energia elétrica tem sido atendida por usinas termelétricas, as quais têm um custo de geração mais 
alto que a principal fonte geradora de eletricidade no país, as usinas hidroelétricas, o que acarreta no aumento da tarifa 
de energia. O valor médio do KWh vem subindo chegando a R$ 0,52 em meados de 2015 para um consumidor do tipo 
B. 
 
Nas últimas décadas o uso racional de energia e eficiência energética têm sido temas de interesse da sociedade, seja por 
aspectos positivos devido ao importante papel que a energia, em suas diversas formas, assume na qualidade de vida 
humana, desenvolvimento econômico e etc, mas também por aspectos negativos relacionados a impactos ambientais 
associados a sua produção e uso, bem como a seguridade do fornecimento de energia e a garantia de preços moderados. 
 
No que diz respeito à eficiência e racionalização no uso de eletricidade toma maior força no cenário mundial após “os 
choques no preço do petróleo da década de 70, quando ficou claro que o uso das reservas fósseis teria custos cada vez 
mais altos, seja do ponto de vista econômico e comercial, seja do ponto de vista ambiental” (EPE 2001, p. 189). 
 
Ações de EE têm retirado parcelas significativas do consumo de energia elétrica do mercado se constituindo uma 
alternativa a expansão do sistema elétrico brasileiro, atingindo resultados expressivos na geração segundo afirma a EPE 
(2001, p. 190): “os ganhos com eficiência energética são equivalentes a uma usina hidrelétrica de cerca de 10 mil MW 
(cerca de 80% da potência instalada de Itaipu)”. Esses expressivos resultados ajudam a conservar não só recursos 
energéticos, mas também financeiros que segundo “Estudos internacionais têm mostrado que cada dólar investido em 
eficiência energética economiza dois dólares em sistemas de geração e distribuição energética” (IEA, 2006 apud 
NOQUEIRA, 2007, p. 103).  
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ESTADO DA ARTE 

Para Schneider, Ghilardi e Guarienti (2008), as empresas aumentam a sua competitividade reduzindo seus custos de 
maneira geral, o que leva as empresas a analisar os seus gastos com eletricidade e busque reduzí-los. Os autores chamam 
a atenção para o fato de que essa preocupação não é uma exclusividade de alguns setores da economia, mas sim de 
todos, inclusive nas instituições de ensino.  
 
Para a empresa ELEKTRO (s.d), o controle do sistema de iluminação ao usuário possibilita economia de energia 
elétrica. Esse controle pode ser conseguido através de uma solução simples, tal como a divisão de circuitos. Nessa 
perspectiva evita-se que todo o sistema de iluminação seja ligado por uma única chave, clareando áreas onde não é 
necessário. 
 
A divisão de circuitos ainda possibilita ao usuário utilizar a iluminação artificial de acordo com a atividade realizada no 
momento, permitindo que parte do sistema seja desligado para usos, os quais não são exigidos altos níveis de iluminação 
como por exemplo, no horário da limpeza (ELEKTRO, s.d). Segundo esta empresa, ainda pode se ressaltar sobre a 
divisão de circuitos as possíveis economias de energia proveniente da integração da iluminação natural e artificial com 
maior facilidade, pois os circuitos estando divididos, um pode ser desligado de maneira independente do restante, 
quando a iluminação natural é suficiente em determinada área. Esse controle também pode ser conseguido através de 
técnicas modernas de automação com emprego de sensores de presença e sensores fotoelétricos entre outros 
(ELEKTRO, s.d). 
 
A automação tem assumido papel importante no controle de sistemas de iluminação, requerendo cuidado dos 
profissionais envolvidos nessa área para que não ocorra a busca indiscriminada por tecnologia, mas sim a 
implementação de um projeto, cujos resultados impliquem na melhoria para o usuário final. Ademais, os projetistas 
devem cuidar para que a operação do sistema seja o máximo possível compreensivo para o usuário, por meio de 
interfaces conhecidas (MURATORI, 2011, apud LOZZER, 2012). 
 
Segundo Lozzer (2012), o fato das pessoas estarem cada vez mais atenta às novas tecnologias, em busca de conforto, 
segurança e ganhos com EE, tem contribuído para que o mercado se desenvolva e passe a ofertar diversas soluções, 
desde as mais simples com o uso de sensores de presença, de movimento e fotoelétricos, até sistemas mais complexos 
com sensores sem fio, controles remotos e controle por celulares e tablets. 
 
Alguns estudos e projetos tem buscado aproveitar o potencial de conservação de energia em residências e instituições de 
ensino superior. Petry et. al (2009), faz uso de sensores de presença do tipo passive Infrared (PIR) em duas salas de aula 
na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), a fim de conhecer o potencial de conservação de 
energia no sistema de iluminação e ventilação. Os resultados obtidos no estudo são esclarecedores do ponto de vista da 
constatação do desperdício de energia. A sala equipada com sensor apresentou um consumo 28% menor que a sala sem 
o equipamento, o que implicou numa economia anual de R$ 132,96, valores estes relativos aos custos de energia da 
época. 
 
Outra revelação trazida pelo estudo foi a falta de consciência ambiental dos usuários, pois em 35% dos dias 
monitorados, o sistema de iluminação da sala sem sensor de presença, foi deixado ligado mesmo após o horário de aula 
(PETRIY et al., 2009). Nogueira (2007), diz que a operação de sistemas elétricos de maneira irracional, do ponto de 
vista da conservação de energia, é uma das causas do desperdício. Afirma o autor: “mesmo quando os sistemas 
energéticos são bem concebidos, podem ser operados de forma irresponsável, por exemplo, mantendo uma sala sem 
atividades com lâmpadas eficientes desnecessariamente acesas” (NOGUEIRA, 2007, p. 93). Já Wollz (2012), utiliza a 
automação em residência oferecendo não só economia de energia, mas também conforto possibilitando que o sistema de 
iluminação da residência seja controlado pela internet e por controle remoto. O autor atingiu um resultado expressivo, 
reduzindo o consumo de energia em cerca de 40%, com a dimerização dos pontos de iluminação e retrofit do sistema, 
substituindo lâmpadas incandescentes e halogêneas por lâmpadas de LED. 
 
Um retrofit realizado no sistema de iluminação da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (EPUFBA), 
segundo Silva (2006, p. 121), com a substituição de tecnologias mais antigas por novas e mais eficientes, apresentou 
resultados satisfatórios. Ainda segundo o autor: “Nos sistemas de iluminação existe a possibilidade de se obter grandes 
reduções no consumo de energia com o uso de sensores de presença, sem grandes intervenções no sistema existente” 
Silva (2006, p. 21). 
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Sampaio, Botura e Lourenço Junior (2013), destacam que retrofit e automação com o emprego de sensores de presença 
são ferramentas comumente utilizadas para aumentar eficiência dos sistemas de iluminação, tanto em novas instalações 
quanto em reformas. Afirmam estes autores (2013, p. 113) que: “Apesar do uso de componentes de alta eficiência e de 
controladores ter apresentado progressos substanciais, ainda há espaço para novos aperfeiçoamentos”. No entanto os 
autores fazem uma advertência. A economia de energia é um aspecto importante no processo de aumento da eficiência, 
mas não menos importante é a qualidade da iluminação. Nessa perspectiva é que Sampaio, Botura e Lourenço Junior 
(2013, p. 114), definem o conceito de eficiência para sistema de iluminação: “Um sistema de iluminação 
energeticamente eficiente traz benefícios econômicos sem comprometer a qualidade de vida e trabalho do usuário”. 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Percebemos com base em observações empíricas, e é de senso comum da comunidade acadêmica da FAINOR, que 
durante o horário de funcionamento da instituição, das 07h30min às 22h30min. Várias salas de aula são encontradas 
com a iluminação e demais equipamentos elétricos ligados, sem que se tenha aula ou seu uso por parte dos discentes no 
desenvolvimento de outras atividades acadêmicas. Esse comportamento resulta em desperdício de energia elétrica 
proveniente do tempo em que o sistema fica ligado sem presença humana nas salas. Nesse contexto, faz-se necessário o 
desenvolvimento de um sistema capaz de minimizar os desperdícios. 
 
Com base nessas observações, foi enviada uma solicitação à direção da FAINOR, por meio da coordenação do Curso de 
Engenharia Elétrica, para autorização de pesquisa de campo, a fim de registrar a existência de desperdício, o que foi 
prontamente aceito. 
 
 
A CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DESPERDÍCIO 

A constatação da existência de desperdício de energia elétrica se deu após o recebimento da autorização para pesquisa 
de campo. Foram realizadas visitas em um período de dois dias no módulo principal de aulas, com a finalidade de 
registrar as evidências do desperdício de energia elétrica, no cotidiano da instituição. 
 
A primeira visita foi realizada no turno matutino no dia 29/10/2014, momento que foi constatado o desperdício de 
energia elétrica no sistema de iluminação das salas de aula. Conforme mostram as fotos abaixo, não havia pessoas na 
sala, no entanto, o sistema de iluminação permanecia ligado. 
 

 
Figura 1: Salas de aula módulo principal visita matutino. Fonte: Autor do Trabalho. 

 
No dia 31/10/2014, a visita foi realizada nos turnos vespertino e noturno. No turno vespertino pudemos observar 
novamente as salas com o sistema de iluminação ligado sem a presença de pessoas. Foi constatado nessa mesma visita 



 

VI Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental 
Porto Alegre/RS - 23 a 26/11/2015 

 

IBEAS – Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais 4

que no horário de intervalo entre os turnos, a iluminação das salas continua acionada, mesmo sem a presença de 
discentes. As fotos abaixo demonstram salas fotografadas durante a visita, que se enquadram na situação investigada. 

 
Figura 2: Salas de aula módulo principal visita vespertino. Fonte: Autor do Trabalho. 

 
Um fato importante revelado pela visita foi a reincidência da sala 5, que na visita do turno matutino já tinha sido 
fotografada, e as 17h45  a situação se repetiu, bem como às 21h52. 
 

 
Figura 3: Salas de aula módulo principal visita Noturno. Fonte: Autor do Trabalho. 

 
Fatos importantes foram observados durante as visitas, pois além do desperdício no sistema de iluminação, ventiladores 
e data shows foram encontrados ligados em salas sem ocupação e, em alguns casos, os três sistemas se encontravam 
ligados. A imagem abaixo registra a sala 46, sem presença de usuários, fotografada no dia 29/10/2014 às 10h 25. 
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Figura 4: Sala de aula módulo principal iluminação natural e data show. Fonte: Autor do Trabalho. 

 
 
DESENVOLVIMENTO DO HARDWARE E SOFTWARE 

Antes do início do desenvolvimento do hardware, foram determinados quais recursos estariam presentes na solução. 
Inicialmente o hardware contaria somente com o gerenciamento por presença e atenderia apenas o sistema de 
iluminação. No entanto após as visitas foi constatado também desperdício no sistema de ventilação, data show e que no 
sistema de iluminação, mesmo quando há iluminação natural, a iluminação artificial é ligada. De posse dessas 
informações, em reunião com o orientador deste trabalho foi definido que o hardware passaria a tender os três sistemas 
mencionados e que além do gerenciamento por presença, contará com monitoramento de iluminação natural não 
permitindo que a iluminação artificial seja ligada enquanto a iluminação natural for suficiente. 
 
Ficou também definido que o hardware não ligará automaticamente nenhum dos equipamentos presentes na sala, mas 
tão somente os desligará na ausência de usuários no ambiente, deixando a cargo do usuário a tarefa de ligar os 
equipamentos garantindo que em uma eventual falsa detecção de presença, nenhum equipamento seja ligado sem que um 
usuário o solicite.  
 
A partir dessa etapa partiu-se para a escolha dos principais componentes do hardware, quais sejam sensor e 
microcontrolador. 
 
O microcontrolador escolhido foi o ATmega 328 o qual conta com 14 pinos de entrada/saídas digitais, dos quais 6 
podem ser configurados como saídas analógicas para modulação PWM e 6 pinos de entrada analógica, destinados a 
conversão de tensão analógica na faixa de 0 a 5V para digital com 10 bits de resolução. Sua linguagem de programação 
é basicamente baseada em C e C++. 
 
Para determinar qual o sensor que melhor se adapta a aplicação desejada, foi realizada uma pesquisa para identificar 
quais tipos são mais usados para detecção de presença humana. Os sensores mais utilizados são infravermelho passivo, 
ultrassom e uma combinação das duas tecnologias os sensores Dual. Dentre estas tecnologias o sensor PIR foi escolhido 
por se mostrar mais adequado ao ambiente proposto em comparação às outras tecnologias, já que não são sensíveis a 
movimento de quaisquer objetos e são apropriados para perceber a radiação infravermelha emitida pelo corpo humano. 
 
 
SIMULAÇÃO 

Após determinar quais sistemas seriam atendidos e escolher os principais componentes do hardware, partiu-se para a 
simulação do hardware no software Proteus versão 7. A imagem abaixo demonstra o circuito utilizado nas simulações. 
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Figura 5: Simulação de circuito Proteus 7. Fonte: Autor do Trabalho. 

 
A simulação permitiu acompanhar com precisão a rotina e identificar erros ou falhas na programação que pudessem 
afetar o funcionamento do equipamento, valendo ressaltar, que no software os componentes são ideais não tendo perdas 
e não gerando possíveis interferências no restante do circuito, tal como a trepidação dos botões pulsadores. Sendo assim, 
foram realizados testes em protoboard a fim de verificar o comportamento real do hardware. Nesse teste foi colocado o 
sensor de presença escolhido e uma LDR. A imagem abaixo demonstra o circuito funcionando no primeiro teste. 
 

 
Figura 6: teste em protoboard. Fonte: Autor do Trabalho. 

 
Nesse teste foi possível identificar e solucionar problemas relacionados a interferências geradas pelo circuito devido ao 
alto valor do resistor de pul up, dos botões que era de 10KΩ. Identificado o problema o resistor foi trocado por um de 
valor menor, 1KΩ.  
 
 
PROTOTIPAÇÃO DA PLACA DEFINITIVA 

Após os testes no protoboard e ajustes necessários no hardware e software partiu-se para o desenvolvimento da placa 
definitiva. As imagens abaixo demonstram as etapas dos processos adotados até a placa definitiva ficar pronta.   
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Figura 7: etapas de prototipação. Fonte: Autor do Trabalho. 

 
Etapa 1: refere-se ao layout printed circuit board (PCB) da placa definitiva desenvolvida no software Pcad 2006. Com 
essa ferramenta foi possível distribuir os componentes de uma maneira organizada e permitindo a confecção de uma 
placa relativamente pequena, que se adequasse ao gabinete. 
 
Etapa 2: demonstra o desenho já impressa na placa de fenolite. Essa impressão foi feita por meio da técnica de 
transferência silkscreen. Nessa técnica a tinta é transferida para a placa através de uma tela de nylon. 
 
Etapa 3: pode ser observado a placa de circuito já corroída. O processo de corrosão da placa foi da maneira mais 
comum utilizada para prototipação, quando a placa é imersa em uma solução de percloreto de ferro. O resultado desse 
processo é a corrosão do cobre não coberto pela tinta, assim, ficando apenas as trilhas desenhadas.  
 
Etapa 4: Nessa etapa foi feita a perfuração da placa para a colocação dos componentes, com uma furadeira. 
 
Na imagem abaixo pode ser vista a placa finalizada pronta para realização de testes de hardware e software definitivos.  
 

 
Figura 8: Placa Finalizada. Fonte: Autor do Trabalho. 

1 



 

VI Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental 
Porto Alegre/RS - 23 a 26/11/2015 

 

IBEAS – Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais 8

MONTAGEM DO PROTÓTIPO NO GABINETE 

Na montagem do protótipo no gabinete primeiro foi confeccionado o painel com os botões de comando conforme 
imagem abaixo. 
 

 
Figura 9: Painel comandos: Autor do Trabalho. 

 
Os passos seguintes foram à fixação da fonte de alimentação, placa de relés de saídas, placa de controle e terminais de 
conexão para ventilador. Na imagem abaixo pode ser verificado o protótipo já montado.  
 

 
Figura 10: Componentes do protótipo: Autor do Trabalho. 

 
 

TESTE FINAL DE LABORATÓRIO 

Após a finalização da montagem do protótipo foi feito um teste com duração de duas horas no laboratório de 
desenvolvimento da Master Tecnologia, a fim de observar o funcionamento do equipamento em sua totalidade, com 
sensor e LDR. No ambiente estiveram presentes no laboratório três pessoas realizando suas atividades cotidianas. 

Durante o período do teste, o equipamento funcionou de maneira satisfatória atendendo a todos os comandos dados no 
painel, acionando os réles de saída destinados a ligação das cargas. O sensor de presença apresentou sensibilidade 
adequada não permitindo desligamento dos equipamentos enquanto tinha presença humana no ambiente. A LDR foi 
ajustada para o nível de iluminação presente no laboratório não permitindo serem ligados os réles de iluminação. 
 
Durante o teste foram feitas três paradas programadas de 5 min com a saída dos usuários do laboratório. Esse intervalo 
se refere ao tempo adotado para o desligamento das cargas após a última detecção de presença no ambiente, pois o 
protótipo reinicia o tempo a cada detecção de movimento. Na imagem abaixo pode ser observado o posicionamento do 
sensor no ambiente com uma linha de visão direta para a área de interesse. 
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Figura 10: Posicionamento do sensor no teste final de laboratório: Autor do Trabalho. 

 
 
LISTA DE MATERIAIS 

Tabela 1. Lista de Materiais - Fonte: Dados da pesquisa. 

Materiais Quantidade Preço (R$) Preço total (R$) 

Caixa de passagem/gabinete 1 20,00  20,00  

Fonte de alimentação 1 40,00  40,00  

Modulo de reles 1 60,00  60,00  

Sensor de presença PIR 1 35,00  35,00  

Micro controlador ATmega 328 1 20,00  20,00  

Cristal oscilador 16 MHz 1 1,50  1,50 

Botão sem retenção 5 2,00  10,00  

Botão com retenção 3 estados 2 2,50  5,00  

LDR 5mm 1 2,10  2,10  

Push Button 1 0,20  0,20 

Resistor 220 Ω 1 0,1 0 0,10 

Resistor 330 Ω 1 0,1 0 0,10 

Resistor 1K Ω 2 0,1 0 0,20 

Resistor 10K Ω 5 0,10  0,50 

Capacitor cerâmico 22 pF 8 0,05  0,40 

LED azul 5mm 1 1,00  1,00 

   Total = 196,10 

 
 
DADOS PARA ESTIMATIVAS DE DESPERDÍCIO DE ENERGIA E CÁLCULO DE PAYBACK SIMPLES 

Durante as visitas, foi observada a quantidade média de equipamentos por sala, a fim de estimar uma carga média para 
ser adotada como padrão nos cálculos de payback simples. 
 
Abaixo podem ser verificados os equipamentos instalados nos sistemas atendidos pelo protótipo e seus percentuais 
relativos de consumo. 
 

Tabela 1. Potencia de sala padrão - Fonte: Dados da pesquisa 

Equipamento Potência W Quantidade Potência total W Potência W % 

Lâmpada tubular  36 12 432 47, 11% 

Ventilador de teto  130 2 260 28,35 % 

Data show Sanyo 225 1 225 24,54% 

   917 100% 
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Um parâmetro importante para os cálculos é o tempo de consumo evitado. A sua quantificação foi baseada nos seguintes 
fatos: 
 
 A existência de situações perdulárias no sistema elétrico das salas de aula durante os intervalos entre um turno de 

aula e outro. Nessa perspectiva há um intervalo de 50 minutos entre o turno matutino e vespertino e 20 minutos 
entre vespertino e noturno totalizando 70 minutos possível de desperdício. 

 
 Durante o turno matutino e vespertino há a presença de iluminação artificial ligada, mesmo quando a iluminação 

natural é suficiente. 
 

 Quando há um horário vago também existe desperdício no sistema elétrico. 
 
Com base nessas considerações foi proposto um caso específico de tempo de consumo evitado conforme descrito 
abaixo. 
 
Dos 70 minutos de intervalo foi considerado que em 50% desse tempo exista desperdício no sistema como um todo, 
iluminação, data show e ventilação. 
 
Considera-se que de todo período de iluminação natural disponível durante o dia, no mínimo em duas aulas tenha 
iluminação natural suficiente e, portanto contabiliza-se um desperdício médio de 100 minutos, considerados somente 
para o sistema de iluminação. Nesse caso hipotético não será considerado o desperdício proveniente dos horários vagos 
devido a dificuldade de quantificá-los. Portanto, o tempo de desperdício para o sistema elétrico das salas em carga total 
é de 35 minutos e para o sistema de iluminação devido a iluminação natural é de 100 minutos.  
 
 
EQUAÇÕES E CÁLCULOS PARA PAYBACK SIMPLES 

As equações e cálculos estão relacionados abaixo.  
  
Pit = (Pms/100)*Ns      equação. 1 
 
Onde:  
 Ns – Número de salas do módulo principal de aulas. 
 Pms – Potência média por sala em W. 
 Pit – Potência instalada total média das salas KW. 
 
Adotando o padrão de Pms = 917 W e Ns = 59. Considerando o módulo principal de aulas, temos uma potência total de: 
 
Pit = (917W/1000)*59 = 54,103 KW 
 
A energia desperdiçada é calculada através das equações abaixo: 
 
Ed1 = Pit*(Tdes1/60)*Dlet     equação.2 
 
Ed2 = Pit * 47,11*(Tdes2/60)*Dlet    equação.3 
 
Edt = Ed1 + Ed2       equação.4 
 
Onde: 
 Ed1– Energia desperdiçada em intervalos, KWh. 
 Ed2– Energia desperdiçada não aproveitamento de iluminação natural, KWh. 
 Tdes1– Tempo de intervalo. 
 Tdes2– Tempo de iluminação natural. 
 Dlet– Dias letivos durante o ano 2015. 

Edt– Energia desperdiçada total, KWh. 
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Substituindo os valores adotados como padrão Tdes1 = 35, Tdes2 = 100 e Dlet = 221, têm-se um consumo total evitado 
de: 
 
Ed1 = 54,103 KW * (35/60)*221 = 6.974,77KWh 
 
Ed2 = 54,103KW*0,4711*(100/60)*221 = 9.388,05 KWh 
 
Edt = 6.974,77 + 9.388,05 = 16.362,8 KWh 
 
Para o cálculo do custo evitado temos: 
 
Cd1 = Ed1 * Vkwh       equação.5 
 
Cd2 = Ed2 * Vkwh        equação.6 
 
Onde:  
 Cd1– Custo do desperdício em intervalos R$. 
 Cd2– Custo do desperdício não aproveitamento de iluminação natural R$. 
 Vkwh– Custo do KWH pago pela IES em R$. 
 
CÁLCULO DOS CUSTOS DO DESPERDÍCIO: 
 
Em consulta a conta de energia do mês “X” de 2015 da IES estudada através da coordenação do curso de engenharia 
elétrica e anotou-se o valor do KWh em R$ 0,52 
 
Cd1 = 6.974,77 * 0,52 = 3626,88 R$ 
 
Cd2 = 9.388,05 * 0,52 = 4.881,78 R$ 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tivemos como resultado desse estudo o protótipo de um equipamento para controle e monitoramento individualizado do 
sistema elétrico em salas de aula. Durante os estudos ao analisar quais os sistemas deveriam ser atendidos pela solução 
pensou-se inicialmente somente no sistema de iluminação, no entanto durante as visitas na instituição estudada foi 
identificado o desperdício nos outros sistemas presentes nas salas, com isso ficou evidente que poderia ser conseguida 
uma maior redução no desperdício de energia, além do microcontrolador utilizado ter portas suficientes para tal e por 
essa alteração não demandar um aumento substancial nos custos do projeto. 
 
Pôde ser observado no teste de laboratório que o protótipo funcionou de maneira adequada obedecendo aos comandos 
dados pelos usuários ao perceber a sua presença, monitorando adequadamente a iluminação natural de acordo com o 
valor pré-programado e desligando o sistema no tempo programado após a última detecção de presença. 
 
O custo para a implementação da solução nas 59 salas, com o projeto atual, fica no valor de R$ 10.589,00 
desconsiderando os custos de mão de obra, pois esta pode ser encontrada dentro da própria instituição com a 
participação dos discentes do curso de Engenharia Elétrica. Nessa proposta, o projeto pode ser adotado pela disciplina 
pertinente e ser desenvolvido em três etapas referentes as três unidades do semestre. A primeira etapa constitui-se da 
simulação, a segunda da prototipação física do hardware e, por fim, a terceira etapa engloba os testes finais em 
laboratório e a instalação na sala. 
 
Esse custo de implementação pode cair substancialmente com a construção da quantidade de equipamentos propostos, 
pois com a compra do material em grande quantidade o seu custo cai em especial os componentes que representam alto 
custo no projeto, tais como sensor de presença e gabinete. 
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Com cenário de desperdício proposto o custo da energia desperdiçada chegou a R$ 4.881,78 no sistema iluminação e R$ 
3.626,88 no sistema total (ventilação, iluminação e projeção) em intervalos atingindo um total de R$ 8.508,66 em um 
ano com 221 dias letivos, nessa perspectiva pode-se obter o retorno do investimento em aproximadamente um ano e dois 
meses. 
 
 
CONCLUSÃO 

Como o desperdício de energia elétrica nas salas de aulas de IES no Brasil é um fato presente e este representa impacto 
financeiro, muito importante, não só nos gastos com eletricidade, o que em IES públicas representa um gasto 
desnecessário para a sociedade, mas também afetando a competitividade de IES particulares. Percebeu-se necessário 
desenvolver um sistema para controlar o tempo em que os equipamentos elétricos permanecem ligados nas salas de 
aulas. 
 
Inicialmente foram apontados, através da observação da rotina de uso das salas de aulas da FAINOR, possíveis pontos 
de desperdícios ou uso ineficiente da eletricidade. A análise da rotina de uso das salas de aulas confirmou a observação 
anterior e foram detectados uma série de pontos críticos no uso da energia em sala de aula, que por sua vez, pode ser 
solucionado com a implementação do sistema de monitoramento e controle elétricos, em função da presença humana. 
 
Para que o objetivo fosse alcançado foram realizadas as seguintes etapas: Identificação dos pontos de desperdício ou uso 
ineficiente; Determinação de quais recursos e circuitos seriam monitorados e controlados; Escolha do elemento sensor e 
do microcontrolador, chegando-se a conclusão de que o desenvolvimento de um sistema que racionalize o uso de 
energia elétrica em sala de aula seria exequível e necessário. 
 
Para a solução deste problema, foi realizado o desenvolvimento do protótipo de um equipamento para controle e 
monitoramento individualizado dos equipamentos elétricos, tornando possível a minimização do uso ineficiente de 
energia elétrica na rotina de uso das salas de aulas, através da implementação de sensor de presença humana, sensor de 
luminosidade, microcontrolador e software que controlam o acionamento dos circuitos, através de relés. 
 
Esse controle e monitoramento, com o protótipo desenvolvido, se constituem como uma importante ferramenta para o 
uso eficiente de energia elétrica nas salas de aulas da FAINOR, atendendo as três demandas, para as quais ele foi 
projetado: Acionar o sistema elétrico após o comando do usuário, não permitir o uso de iluminação artificial enquanto a 
iluminação natural for suficiente e desligar o sistema elétrico após 5 min com a ausência. 
 
Soluções desta natureza trazem vantagens econômicas como a redução nos custos com energia elétrica, além disso, traz 
um importante aspecto positivo para o meio ambiente, já que promove a racionalização da energia, assim, conservando 
os recursos naturais utilizados na produção da mesma. 
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