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RESUMO  

 De forma a responder ao crescente consumo energético global e às inerentes emissões poluentes 

de CO2, surge a necessidade, por parte da sociedade, de um foco em medidas que possibilitem uma 

redução e maior eficiência na sua utilização. O setor doméstico, contabilizando 25% das emissões 

energéticas totais, é um dos sectores onde medidas de eficiência podem ser aplicadas. Contudo, a 

aplicação de medidas que visem a alteração da situação energética neste setor, tem de tomar em 

consideração o papel do utilizador, cujo comportamento pode ser influenciado pela forma como encara 

a informação de consumo energético (feedback). Este feedback, potenciado por um aparelho 

doméstico, concebido de tal forma que possibilite a tradução dessa informação para uma ação de 

poupança energética, é, então, um elemento preponderante para um racionamento energético neste 

setor.  

Desta forma, este trabalho passou pelo desenvolvimento de um protótipo, a partir do 

microcontrolador Arduino, a Energy Box, caraterizada por uma interface amiga do utilizador e baseada 

nas funcionalidades dos IHDs (In-Home Displays) atualmente comercializados. Este protótipo é 

assistido por um sistema de alertas, que atuam com as leituras dos sensores incorporados, tendo o 

suporte de uma componente web, que, entre outras funcionalidades, disponibiliza uma informação 

mais detalhada dos consumos habitacionais e permite a partilha de informação energética entre 

utilizadores.   

O protótipo, testado durante sete dias na habitação de um utilizador de energia, permitiu uma 

redução energética em 4%, consolidando, assim, a importância da existência de um meio de 

acompanhamento dado ao utilizador, relativamente ao seu perfil de consumo energético.  

Palavras-chave: eficiência energética, feedback de energia, transformação comportamento utilizador, 

In-Home Display.  
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ABSTRACT  

In order to respond to the growing energy consumption in the world and the corresponding CO2 

emissions, society needs to focus on measures that enable a reduction and greater efficiency in the 

use of energy. The residential sector, representing 25% of the total energy production, is one of the 

sectors in which these efficiency measures can be applied. However, the application of measures 

aiming for adjustments of the energetic situation in this sector should regard the role of the user, whose 

behaviour can be affected by the way he faces the information about energy consumption (feedback). 

This feedback, enhanced by an in-home device designed in such a way that enables the translation of 

that information into an appropriate energy saving action, is taken as preponderant to an energetic 

rationing. 

Thus, this work is focused on the development of a prototype, using the microcontroller Arduino, 

the Energy Box, characterised by a user friendly interface based on the current commercialized IHDs 

(In-Home Displays). This prototype is aided by an alert mechanism that operates with incorporated 

sensor readings, being supported by a web component that among other functionalities provides more 

detailed information about domestic consumption and allows the sharing of energy information among 

users.  

The prototype, tested for seven days in the house of a user, resulted in an energy reduction of 4%, 

strengthening the importance of the existence of a mean of monitoring given to the user regarding his 

energy consumption profile.  

Key-words: energy efficiency, feedback, user behaviour transformation, In-Home Display.  
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 INTRODUÇÃO  

 Motivação   

Nos anos recentes, a procura de energia tem aumentado consideravelmente, principalmente nos 

países em desenvolvimento, onde o crescimento económico e populacional é maior, prevendo-se que, 

em 2030, e caso as políticas energéticas atuais impostas pelos governos se mantenham, a sua procura 

aumente em cerca de 50% [1]. Particularmente, no que ao setor doméstico diz respeito, a utilização de 

energia contabiliza um total de 25% do consumo final energético global: especificamente, em países 

pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, desses 25%, 55% são 

relativos ao aquecimento dos espaços da habitação, 4% a consumos associados à cozinha, outros 4% 

dizem respeito à iluminação das habitações e 15% à utilização de aparelhos domésticos [2] (Figura 

1.1).  

  
Figura 1.1 Desagregação do consumo de energia no setor residencial (Imagem adaptada de [2]; Acedida em: 

2506-2016).  

Torna-se, assim, imperativa a melhoria da eficiência energética, como uma das estratégias a ser 

aplicada no mundo atual de modo a responder, não só aos desafios da segurança energética e 

desenvolvimento económico, mas também como forma de amenizar a situação atual da alteração 

climática do planeta, devido à emissão de CO2 proveniente da produção de energia com recurso a 

combustíveis fósseis. De facto, a necessidade de reduzir o consumo de energia passa em grande parte 

pela situação ambiental atual, nomeadamente, devido ao crescente agravamento do efeito de estufa. 

As concentrações de CO2 na atmosfera têm aumentado significativamente desde o século passado, 

quando comparadas com as da era pré-industrial: a sua concentração em 2014 era cerca de 40% maior 

que na segunda metade do século XIX, sendo que o seu crescimento rondou as 2 ppm/ano nos últimos 

10 anos. Em 2013, a produção de eletricidade para o setor residencial contabilizava 11% da emissão 

global de CO2 [3] (Figura 1.2).  
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Figura 1.2 Emissão global de CO2 por setor, em 2013 (Imagem adaptada de [3]; Acedida em: 25-06-2016).  

Nos últimos anos têm sido levados a cabo diversos esforços pela comunidade global para combater 

a procura excessiva de energia, dos quais se destaca o acordo proposto pela União Europeia, que 

prevê um combate a esta procura, de modo a aumentar a eficiência energética em 27% e uma redução 

nas emissões de CO2 em 40%, até 2030 [4]. A aceleração do progresso para tornar a utilização de 

energia mais eficiente é indispensável sendo, por isso, crucial um investimento em tecnologias 

energéticas eficientes. Como exemplo, o aquecimento dos espaços no setor residencial num cenário 

de Tecnologia Acelerada pode ser responsável por 50% da redução da energia, sendo que os 

aparelhos domésticos podem diminuir o consumo em 25% e a iluminação em 3% [5].  

Desta forma, a intervenção no setor residencial poderá ser também preponderante, tendo em vista 

um futuro energético sustentável, no qual o utilizador acaba por ter influência direta na forma como a 

energia é utilizada, mas, infelizmente, devido a vários fatores, como maus hábitos e falta de 

conhecimento energético, o seu potencial de eficiência não é maximizado. Na maioria dos casos, o 

utilizador não é capaz de calibrar um sistema que contribua para um conforto ideal, da maneira mais 

eficiente possível, levando a gastos energéticos desnecessários, especialmente na forma de serviços 

de iluminação ou aquecimento/arrefecimento. Uma vez que o desenvolvimento tecnológico neste sector 

é insuficiente para garantir um consumo energético reduzido, e para que se alterem padrões na oferta 

e consumo, é necessário ter em conta as interfaces entre o utilizador e os equipamentos e a forma 

como estas podem ser melhoradas [6]. O grande desafio passa por transmitir as informações da 

utilização de energia ao utilizador de forma eficaz e com um efeito sensibilizador nas ações levadas a 

cabo por este. Assim, os sistemas energéticos devem ter em conta outros aspetos, que não apenas a 

simples amostragem de valores energéticos [7]. Desta forma, a melhoria dos sistemas atuais passa 

pelo foco na sua conceção, não só na forma de apresentação da informação do consumo energético, 

mas também na sua tradução para uma ação de poupança energética [8]. Uma vez que esta 

potencialidade não é explorada apropriadamente, a falha na transmissão de um plano de ação 

adequado dos sistemas atuais não permite ao utilizador a interpretação da informação recebida em 

ações apropriadas [9]. Como consequência, a redução do consumo energético não é tão eficaz, 

acabando o utilizador por descartar a utilização do sistema em questão [7, 10].  
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 Objetivos e Contributos  

Esta dissertação tem, como principal objetivo, o desenvolvimento de um protótipo para auxiliar na 

redução dos consumos energéticos de uma habitação, através de uma interface que permite uma 

interação simples e amigável com o utilizador. Para tal, recorre a um sistema de alertas regulares e 

intuitivos que informam o utilizador acerca dos seus consumos, indicando ações mais recomendadas 

a efetuar. A interface foi maioritariamente desenvolvida no microcontrolador Arduino e auxiliada por 

uma componente web. O protótipo foi testado numa habitação, durante sete dias, sendo analisada a 

ocorrência dos eventos de alerta e a sua influência na evolução dos consumos registados na habitação.  

 Estrutura da Tese  

Esta dissertação encontra-se estruturada em 6 capítulos. O presente capítulo, 1, Introdução, tem 

como intuito apresentar o problema atual da elevada procura energética a nível global e as 

consequências que esta procura acarreta a nível ambiental. É feito um enfoque ao setor residencial, 

onde se assume que o utilizador é responsável por consumos mais elevados do que o necessário, 

devido a uma utilização pouco racional da energia e desconhecimento sobre as acções mais eficientes 

que são possíveis realizar. Para além disso, este capítulo descreve, ainda, os objetivos desta 

dissertação, bem como os contributos ao seu desenvolvimento.  

O capítulo 2, Revisão Bibliográfica, é apoiado por documentação teórica, essencial para 

proporcionar um melhor enquadramento ao restante documento. São abordados os temas do 

Feedback, dos Modelos Comportamentais e Novas Tecnologias, da Confiança, da Transformação do  

Comportamento do Utilizador (TCU), da Conceção de Sistemas TCU, descritas algumas das  

Plataformas Energéticas existentes no mercado e, finalmente, é apresentado um esquema de 

Conceção do Protótipo: Energy Box, desenvolvido com a finalidade de colmatar as deficiências nas 

caraterísticas dos produtos atuais.  

O capítulo 3, intitulado Energy Box: Arquitetura de Hardware, pretende explicitar as funcionalidades 

do hardware presente no protótipo, o seu modo de funcionamento geral e o respetivo material utilizado.  

No capítulo 4, Energy Box: Arquitetura de Software, as funcionalidades inerentes ao software são 

enumeradas e são descritas as Interface local e Interface web presentes no protótipo desenvolvido.  

No capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos durante o período de teste do protótipo.  

Finalmente, no capítulo 6, são feitas as conclusões relacionadas com os resultados do teste do 

protótipo e sugeridas propostas de trabalho futuro.  
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 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 Informação sobre consumos de energia (Feedback)  

Na maioria das vezes, os consumos intrínsecos à utilização da energia doméstica passam 

despercebidos ao utilizador. Uma grande parte da população tem apenas uma vaga ideia sobre a 

energia utlizada para os mais variados propósitos e ignora como pequenas mudanças no seu 

comportamento podem significar num aumento substancial da eficiência energética [6]. Neste contexto, 

é relevante que os utilizadores tenham um contato mais próximo com os seus gastos energéticos, 

assente numa informação (feedback) que torne o consumo de energia mais visível e fácil de entender 

e controlar. Existe, portanto, uma clara necessidade de despender uma maior atenção no 

comportamento do utilizador e encontrar maneiras de alterá-lo, permitindo uma melhor interpretação 

do feedback e auxiliando na decisão de quais as melhores ações a tomar a partir deste, de uma forma 

contínua e gradual. O feedback funciona como uma ferramenta de aprendizagem, permitindo que os 

utilizadores aprendam autonomamente através de uma interação constante com a informação dos 

gastos de um frigorífico em funcionamento ou uma televisão em standby, por exemplo. Além disto, 

permite um melhor entendimento de outras informações e medidas de poupança, possibilitando um 

melhor controlo da utilização energética.   

Darby [6] divide o feedback em dois ramos: o feedback indireto, no qual há um processamento da 

informação antes de chegar ao utilizador (faturação) e o feedback direto, assente numa atualização da 

informação de consumo energético mais frequente, usualmente através de displays instalados na 

habitação.   

Nas últimas décadas, vários estudos abordaram a forma como o tipo de feedback influencia a forma 

como o utilizador encara os seus consumos energéticos e quais os efeitos na poupança energética. No 

que ao feedback indireto diz respeito, Wilhite e Ling [11], através da melhoria na apresentação da fatura 

de consumo total relatam um aumento na poupança energética de 10%, enquanto Abrahamse et al. 

[12] constataram que, pelo fornecimento de um feedback eletrónico do consumo total, o valor da 

poupança era de 5,1%. Abordando um feedback direto fornecido ao utilizador, as poupanças são ainda 

mais promissoras: pela utilização de um aparelho doméstico, que faculta os consumos elétricos, 

McCalley e Midden [13] admitem um valor de poupança que ronda os 21%; segundo Darby [6], as 

poupanças associadas a este tipo de feedback mais direto e imediato podem variar entre os 5% e os 

15%; um estudo realizado por Fischer [7] relata que as poupanças mais usuais estão englobadas nos 

limites entre 5% e 12%.   

Assim, este trabalho recai, principalmente, sobre uma abordagem mais próxima ao utilizador, 

fazendo uso do feedback direto, no qual a informação do resultado das ações de um utilizador, 

atualizada frequentemente, tem o intuito de modificar e controlar hábitos diários, sendo este um 

elemento necessário na aprendizagem de como controlar de forma mais eficaz a utilização de energia 

num longo período de tempo. O feedback direto pode ser potenciado de várias formas, sendo mais 

eficaz se obedecer às seguintes caraterísticas:  
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• Captação com sucesso da atenção do indivíduo, associando-se a isto a confiança que 

este necessita de adquirir para com a tecnologia e consigo mesmo;  

• Estabelecimento de uma ligação robusta entre as ações específicas efetuadas pelo 

indivíduo e os seus efeitos;  

• Exploração, feita de tal forma, que accione no indivíduo uma consciencialização, 

sendo ativados vários motivos para a poupança energética, como por exemplo, poupanças 

monetárias, racionamento de recursos e redução de emissões poluentes;  

• Frequência: segundo Van Raaij e Verhallen, “quanto mais curto o período de feedback, 

mais eficaz o feedback será” [14];  

• Especificidade: as informações devem ser disponibilizadas de uma forma clara e 

direta, e devem ser compatíveis com os métodos de análise energética de cada utilizador. Estes 

elementos têm grande influência na forma como o utilizador interpreta e avalia a informação, 

bem como na eficácia da sua ação posterior;  

• Inserção num contexto comparativo, no qual o utilizador tem a possibilidade de 

acompanhar os seus consumos anteriores, de forma a verificar que a sua ação de eficiência 

energética surte o efeito desejado [15];  

• Melhoria do design gráfico e visual [7].  

Este feedback dado ao indivíduo (utilizador de energia), em combinação com uma faturação 

mais eficaz e regular, é necessário como base para uma redução sustentada da procura de energia.  

 Modelos Comportamentais e Novas Tecnologias  

A pesquisa direcionada para a ciência comportamental supõe uma premissa de uma racionalidade 

humana sistémica. No entanto, esta premissa não é uma descrição precisa da realidade, uma vez que 

o comportamento humano é geralmente influenciado por preconceitos naturais e irracionalidades 

aquando do processo de tomada de decisão. Frederiks et al. [16] assumem, no seu estudo, que a 

economia e psicologia comportamental auxiliam claramente na identificação da reação do indivíduo a 

diferentes estímulos. Especificamente, as pessoas atuam melhor face a análises relativas em 

comparação com as absolutas; preferem evitar perdas em vez de ir em busca de resultados; 

estabelecem a prioridade de se sentirem bem com o mínimo esforço para atingir um resultado 

satisfatório, em detrimento de um grande esforço para um resultado otimizado; dão menos valor a 

poupanças que não ocorrem instantaneamente, quando um investimento inicial é exigido (por exemplo, 

na aquisição de um aparelho doméstico); e valorizam as comparações sociais.  

Outras teorias comportamentais, como o Modelo de Aceitação Tecnológica (MAT) [17], realçam a 

importância da utilidade e facilidade de utilização na aceitação de uma nova tecnologia. Apesar de ser 

muito utilizado no estudo da influência de novas tecnologias desde 1989, este modelo assenta numa 

consequência entre a intenção e comportamento. Uma extensão deste modelo acabou por ser 

desenvolvida, o denominado modelo MAT2, que inclui as influências sociais e os processos 

instrumentais cognitivos para uma melhor previsão da adoção de uma nova tecnologia. O Modelo 

Motivacional [18] foi posteriormente elaborado para incluir motivações intrínsecas e extrínsecas como 

os principais motores de adoção de uma nova tecnologia. Já a Teoria do Comportamento Planeado 
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(TCP) modela o comportamento, não apenas quando é voluntário, mas também quando 

recomendado/obrigado e sugere que o comportamento é, na sua maioria, influenciado pela dificuldade 

esperada na sua adoção. Isto vai de encontro às premissas do MAT, justificando a combinação do MAT 

e o TCP, em 1995, por Taylor et al. [19] que postulam a Teoria de Decomposição do Comportamento 

Planeado. Várias outras teorias e modelos foram desenvolvidos para prever a adoção das novas 

tecnologias, das quais é de realçar a Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia, desenvolvida 

por Venkatesh et al. [20], na qual são identificados três pilares determinantes da intenção na utilização 

de uma nova tecnologia: desempenho, expetativa do esforço e influência social.  

A partir dos modelos referidos, é possível encontrar um determinante comum: a perceção na 

facilidade de utilização, relacionada com a expetativa do esforço e a usabilidade.   

 Confiança do utilizador e tecnologia  

A confiança surge como um fator fundamental em todo o tipo de relações: tal como as relações 

interpessoais, moldadas por fatores emocionais e comportamentais, a forma como um utilizador confia 

na tecnologia ou num dispositivo, pode ser relacionada analogamente com a forma com que os seres 

humanos interagem entre si [21]. Lee e See [22] definem a confiança como o comportamento que um 

agente terá no auxílio do cumprimento de um objetivo de um indivíduo, numa situação caraterizada por 

uma incerteza ou vulnerabilidade. Este agente pode estar ligado a um indivíduo que interage com o 

ambiente em nome de outro, ou com a automação. Por outras palavras, a confiança é definida como a 

disposição de uma parte a estar vulnerável a ações de outra, esperando que esta última realize uma 

ação particular, importante para a primeira, independentemente da capacidade de a poder ou não 

monitorizar ou controlar [23].   

O nível de confiança de um utilizador em relação a uma tecnologia influencia a sua estratégia em 

relação à utilização da mesma. Uma inapropriada confiança na tecnologia pode, potencialmente, levar 

à sua incorreta utilização e consequente desuso: uma confiança excessiva leva, muitas vezes, a uma 

má utilização da tecnologia, que resulta em complicações e erros; por outro lado, a falta de confiança 

inibe o utilizador de utilizar o sistema na sua máxima extensão, diminuindo a produtividade.   

Para que uma tecnologia seja bem aceite pelo utilizador, esta requer uma especial atenção, não só 

em aspetos relativos à sua segurança, privacidade na utilização e reputação, mas acima de tudo, no 

entendimento das subtilezas da perceção de confiança. É, por isso, essencial que a tecnologia em 

questão seja concebida sobre qualidades que habilitem a confiança, cimentada pela ciência social, e 

que a sua incorporação requeira o reconhecimento das dimensões da psicologia social que se lhe 

associam [24]. Isto levará, eventualmente a um melhor entendimento de como os indivíduos interagem 

com os sistemas e da extensão do impacte da confiança nessas interações. O foco direcionado apenas 

às questões operacionais da confiança, não impulsiona uma sociedade digital nela baseada, resultando 

na criação de sistemas mais específicos para computadores em vez de se direcionarem a humanos. 

Um exemplo disto é o fracasso do Google Buzz, serviço que não informava os utilizadores que os seus 

contatos eram tornados públicos, por predefinição. Este facto causou desconforto aos utilizadores, 

levando a uma diminuição da sua confiança, acabando este serviço por ser encerrado ao fim de um 

tempo.  
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Uma vez perdida a confiança, tal como nas relações interpessoais, esta é difícil de se restabelecer, 

(apesar de o indivíduo perdoar mais facilmente uma falha de confiança de outro indivíduo, do que 

propriamente quando acontece alguma falha por parte da máquina, uma vez que os humanos têm a 

capacidade de comunicação e argumentação [25]). Por esta razão, existe a necessidade de se 

potenciar um elo coeso na forma como o indivíduo encara a tecnologia, ou neste caso concreto, com o 

aparelho a desenvolver.  

Tal como a confiança do indivíduo para com a tecnologia, também a sua autoconfiança, a sua 

aptidão para utilizar todas as suas capacidades é um ponto determinante para um melhor desempenho 

tecnológico [26]. A autoconfiança nas suas habilidades fará com que a atividade se torne em algo mais 

prazeroso, aumentando a eficácia da sua ação [27]. Caso a estimulação do indivíduo na interação com 

a tecnologia não seja aquela que corresponda às suas capacidades reais, existirá uma utilização 

tecnológica inapropriada. A falta de confiança nas suas capacidades fará com que o indivíduo seja 

induzido à execução de uma ação estratégica incorreta [26].   

É, por isso, crucial que se estabeleça uma harmonia na interação utilizador-tecnologia, de modo a 

permitir uma aprendizagem gradual e incentivadora, a criar a esperada estimulação apropriada no 

utilizador, fazendo com que a utilização de um dispositivo se estabeleça como uma poderosa 

ferramenta no combate ao desperdício energético.   

 Transformação do Comportamento do Utilizador (TCU)  

Para uma estimulação de mudança no comportamento do utilizador há que ter em conta que este 

está sujeito ao seu género, idade, cultura e até mesmo ao número de moradores numa habitação, 

variáveis estas que são difíceis de modelar, dificultando o conjunto de ações padrão a definir para 

adequadas poupanças energéticas [10].   

Para além destes fatores enumerados, é necessário realçar a importância dos hábitos do utilizador 

para uma TCU bem-sucedida. Os hábitos podem ter várias origens, das quais são de realçar as normas 

socias, valores do utilizador ou as próprias regras habitacionais [28, 29] e, tal como a sociedade e a 

tecnologia, podem (e devem) evoluir. No entanto, um aspeto importante recai no facto de que nem 

todos os hábitos do utilizador podem ser alterados, uma vez que este tem uma tolerância limitada à 

mudança [16]. Para além disso, são moldados por preferências pessoais, bem como pela comunidade 

e localização geográfica. Quando estes aspetos não são levados em consideração, pode haver um 

desconforto do utilizador em relação ao sistema, acabando este por descartá-lo [30].  

Outros desafios relativos à tentativa de acionamento da TCU são descritos por Pelenur et al. [31], 

que, na sua investigação, a partir de um inquérito a 198 pessoas, estabelecem uma associação entre 

variáveis demográficas (género, idade, família, tipo de habitação, nível de educação, entre outras) e as 

barreiras que afetam a adoção de medidas energéticas eficientes. Uma conclusão interessante assenta 

no facto do rendimento dos utilizadores não estar relacionado com qualquer das barreiras identificadas, 

nem mesmo os custos associados à adoção dessas medidas. Este é um facto curioso, uma vez que é 

empiricamente demonstrado por Vassileva et al. [32] que o preço é uma das principais barreiras 

associadas à dificuldade na adoção de medidas eficientes. É de realçar, também, o facto de o número 

de pessoas da habitação e a sua dimensão não ser um entrave à TCU.   
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Estes estudos ajudam na perceção de que algumas variáveis que podem ser consideradas 

relevantes nalgum tipo de barreira, podem não o ser na realidade, sendo que a discussão entre a sua 

relevância ou não relevância ainda se mantém. Apesar de todas as variáveis terem de ser levadas em 

conta, para que o comportamento do utilizador seja eficiente e duradouro, a sua educação e motivação 

são identificados como os dois principais fatores de indução da TCU [7, 33, 34].  

 Fatores Educacionais  

O fator educacional providencia ao consumidor o conhecimento que lhe permite identificar que algo 

está mal e corrigir a sua ação. Nesta situação, o utilizador passa por um processo de três etapas, que 

podem ser associadas a três perguntas: “Existe algum problema?”, “O que fazer?” e “Irá resultar?”. 

Com a primeira questão é possível identificar padrões/sintomas, ou seja, saber quando, quais e onde 

estão os problemas [7]: a resposta a esta pergunta aciona o processo de TCU. Depois do diagnóstico, 

é necessário saber “o que fazer?”, analisar qual a melhor solução disponível [35]. Deve ser, por isso, 

dada relevância a uma ação de recomendação; sem essa recomendação, o utilizador não saberá como 

agir, ficando aquém dos resultados desejados. Respondendo à última questão, “Irá resultar?”, será 

dada confiança ao utilizador, considerando a recomendação transmitida [36]. Isto permite prever/avaliar 

a ação antes de se comprometer a ela e verificar se os resultados são os esperados. Esta ferramenta 

motivacional fornece um feedback positivo virtual à ação antes de ser realizada.   

 Fatores Motivacionais    

Para motivar continuamente o utilizador na procura das melhores ações, alguns estudos 

demonstram que uma abordagem reativa e social é a mais indicada [34, 37, 38, 39]. Para a sua 

transmissão, os utilizadores procuram geralmente a resposta a duas perguntas: “Isto é importante para 

mim?” e “O que pensarão os outros?”. Com a obtenção da primeira resposta, o utilizador aumenta a 

sua auto-motivação, e terá a informação de como a sua ação o irá beneficiar. No caso particular, 

objetivos relacionados com o ambiente revelam-se de grande influência na motivação [40]. A segunda 

resposta apela à consciência social e ação cívica. É de notar que, nas redes sociais, a comunicação 

faz-se de uma forma mais rápida, resultando numa maior consciencialização dos valores da 

comunidade e pressão social que influenciam a ação do utilizador [37, 9], sendo, portanto, uma 

ferramenta a ter em conta na indução da TCU.  

Os incentivos socias têm também um grande papel na forma como guiam e encorajam os 

indivíduos, facto comprovado por Emeakaroha et al. [41], que conduziram uma experiência com 

especialistas de energia (pessoas com profundo conhecimento sobre os consumos energéticos), que 

acompanhavam estudantes, a viver em residências universitárias, nas suas rotinas diárias. Estes 

especialistas estavam responsáveis por fornecer um feedback diário relativo aos consumos dos 

estudantes de forma a promover nestes um comportamento energético mais eficiente. Concluíram que 

a presença destes especialistas, auxiliados por um feedback em tempo real através de um display 

energético, tem um papel importante no encorajamento da TCU, já que a redução energética rondou 

os 37%. Por outro lado, os estudantes sujeitos a apenas um feedback através do display revelaram 

uma redução de 3,5% nos consumos.  
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2.4.2.1 Auto-Motivação e consciência das implicações sociais  

O perfil do consumidor tem de ser levado em consideração quando se fala em auto-motivação. Os 

consumidores têm diferentes interesses e, por isso, diversas ferramentas ou informações motivacionais 

têm de estar disponíveis. As pessoas que se preocupam mais com o impacte social devem ser 

motivadas com informações monetárias, como a poupança monetária. Outros consumidores estão mais 

centrados em questões ambientais e portanto, mais motivados para o impacte climático, como a 

emissão de CO2. Estudos desenvolvidos em torno da motivação ambiental demonstram que um 

feedback positivo é mais aconselhado (“Deverá melhorar a sua ação.”), do que aquele que passa por 

relatar ações negativas (“A sua ação foi incorreta.”) [36].   

A transmissão dos resultados e a receção de informação acerca do meio circundante do utilizador 

revela ter um impacte positivo nas ações presentes e futuras, respeitantes ao consumo energético [34, 

26, 38]. O sentido de evolução da comunidade desencadeia também a consciencialização direcionada 

à evolução individual, neste caso, as ações de poupança do consumidor. Este facto é suportado por 

Jackson [37] que conclui que as implicações sociais podem afetar eficazmente a TCU, no que diz 

respeito à motivação.  

 Ações Expectáveis do Utilizador  

De modo a identificar quais as ações para motivar o utilizador, é importante que estas estejam bem 

definidas. Estudos distintos organizam em cinco classes este tipo de comportamento desejável, que 

podem e devem ser aplicados em diferentes contextos [8, 30, 42]. As ações a efetuar pelo utilizador 

passam por:  

• Desligar o aparelho, ou defini-lo para um estado de baixo consumo. Desligar aparelhos 

que estariam ligados normalmente, como luzes, aparelhos em standby (televisão, monitor  

PC…), consolas de jogos, desconetar carregadores, entre outros;  

• Usar menos: aplicar estratégias para reduzir a utilização de aparelhos ou as suas 

definições, sem alterar o resultado final (secar a roupa no exterior em vez de na máquina 

de secar, utilizar a máquina de lavar na carga máxima);  

• Usar mais cuidadosamente: como por exemplo, recalendarizar o uso dos aparelhos para 

um período de vazio, ferver a água suficiente na chaleira, utilizar as luzes estritamente 

necessárias, evitar abrir e fechar o frigorífico constantemente;  

• Melhoria do desempenho dos aparelhos: limpar os filtros do aspirador, substituir as 

dobradiças defeituosas da porta do forno;  

• Substituir o aparelho/usar uma alternativa: substituir lâmpadas por umas mais 

eficientes, preferir o micro-ondas ao forno elétrico.  

 Conceção de sistemas de TCU  

Uma boa conceção de sistemas energéticos pressupõe o entendimento do que estimula a TCU. 

Apesar de estudos disponíveis na literatura falharem na aplicação de técnicas que permitam uma 
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transformação de comportamento [7, 38, 43] é de realçar o relatório da Energy Saving Trust, onde é 

abordada a tentativa de entender as necessidades do consumidor, sendo feita relevância à importância 

da incorporação das técnicas de TCU com mecanismos de feedback [42]. O estudo discute a forma de 

implementação de uma interface mais focada na TCU, quando é transmitida a informação de energia 

ao utilizador. Deste relatório conclui-se que, apesar de serem abordados conjuntamente os bons 

padrões de interface e a forma de apresentação da energia, não existe uma separação lógica clara 

entre os dois e uma metodologia de avaliação para interfaces atuais. O estudo mencionado, apesar de 

ser de grande importância no entendimento das necessidades do consumidor, não disponibiliza um 

método de avaliação tão facilmente aplicado, facto resultante da ampla escassez de estudos focados 

nos paradigmas de sistemas de feedback [44].   

 Dimensões da TCU  

Para que se promova a alteração dos hábitos energéticos do utilizador, a informação relativa ao 

consumo de energia tem de ser necessariamente de fácil acesso e compreensão, numa tentativa de 

aumentar, progressivamente, a consciência relativa ao impacte das suas ações e escolhas [11]. A 

disponibilização de uma informação pouco explícita e concisa das possíveis ações a adotar faz com 

que o utilizador se confunda, havendo uma desmotivação da sua parte e resultando numa não tão 

eficaz redução dos gastos energéticos [6].   

A conclusão de um estudo realizado por Fischer [7] assenta na necessidade do utilizador, não só 

ser alertado para o seu consumo, como também ser provido dos meios necessários para avaliar o seu 

desempenho ao longo do tempo. Este estudo foi posteriormente aprofundado por Froehlich [38], que 

estabelece dez dimensões aplicáveis à TCU, de uma forma concisa e bem definida (Tabela 2.1). As 

dimensões sugeridas podem ser utilizadas para avaliar a qualidade e eficiência das interfaces gráficas 

no domínio da energia e percorrem os aspetos educacionais até à motivação, inserindo-se nestes a 

TCU. Como qualquer problema de engenharia, as dimensões podem entrar em conflito, sendo por isso 

necessário alcançar um equilíbrio entre elas.  

Dimensão Descrição Oportunidade de melhoria na 
TCU 

Frequência 

Quanto mais frequente a atualização do 

feedback, maior a compreensão do 

utilizador dos resultados das suas ações 

[10]. 

Feedback mais frequente pode 

resultar numa maior 

consciencialização [7]. 

Unidades de 

Medida 

As unidades de medida não são 

entendidas da mesma forma pelos 

utilizadores e devem ser aplicadas 

consoante o grupo alvo [7]. 

Maior reconhecimento de 

diferentes grupos alvo e maior 

impacte na informação [45].  

Granularidade 

de informação 

O tempo e o espaço têm um papel 

fundamental nos relatórios energéticos [7] 

[42]. Diferentes escalas temporais são 

usadas para reportar a energia e para 

Maior facilidade em reduzir as 

fontes do problema, permitindo uma 

ação mais rápida [7, 46, 47]. 
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diferenciar o consumo em espaços 

distintos. 

Push/Pull 

Deve ser encontrado um equilíbrio entre 

a atenção, a carga cognitiva e a relevância 

da informação, feitas considerações entre 

a informação apresentada (push) e a 

informação solicitada (pull).  

Demasiada informação torna o 

utilizador desconfortável e confuso, 

resultando num relatório menos 

eficiente. 

Meio de 

Apresentação 

Na escolha do meio de apresentação, é 

importante focar no tipo de informação 

necessária e as interações a serem 

suportadas [45]. 

Optando por um meio de 

apresentação que possibilite tanto a 

interação como a flexibilidade na 

amostragem de informação, é 

aumentada a motivação do 

utilizador e a aceitação do sistema. 

Localização 

Vários estudos concluem que a 

localização do dispositivo que reporta 

informação tem influência na eficácia geral 

do sistema [10, 46]. 

Uma má localização do 

dispositivo pode levar ao seu 

desuso. 

Design Visual 

Estética, compreensibilidade, escolha 

de gráficos, são algumas das dimensões a 

considerar pelo utilizador quando utiliza 

uma interface, não podendo, por isso, ser 

negligenciadas [46]. 

A interface de utilizador é mais 

facilmente aceite caso seja 

esteticamente apelativo e utilize 

uma linguagem simples. 

Ação 

Recomendativ

a 

A TCU é mais eficaz quando são 

recomendadas ações para melhoria do 

consumo energético [7, 48]. 

O utilizador tornar-se-á mais 

disposto e confiante a mudar o seu 

comportamento se lhe forem dadas 

soluções. 

Comparações 

As comparações mais comuns nos 

sistemas existentes são vizinhos 

eficientes ou habitações amigas do 

ambiente [49]. 

Referências ajudam o utilizador a 

verificar a sua evolução no 

comportamento consumista, 

motivando-o [7]. 

Partilha Social 

Quando os resultados do utilizador são 

partilhados, a pressão da comunidade 

acumula, fazendo aumentar a motivação 

[9, 37] . 

A partilha de ações de poupança 

com a comunidade funciona como 

forma de sensibilização, resultando 

numa maior aceitação do sistema. 

Tabela 2.1 As dez dimensões a serem considerados em sistemas de eficiência energética com aplicação à TCU. 

Estas dimensões fornecem uma estrutura para avaliar sistemas direcionados para a mudança de comportamento 

do utilizador.  

Diversas pesquisas apontam que o desenvolvimento de caraterísticas adequadas de um 

mecanismo de feedback que despolete a TCU, requerem também o envolvimento do utilizador final 

desde o início do processo de design [32], seguindo metodologias, como o co-design participativo [50], 
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de forma a assegurar uma eficaz e interativa avaliação da usabilidade e outras caraterísticas 

importantes que devem ser levadas em conta para acionar eficazmente a TCU.   

 Interface de utilizador (IU)  

Do ponto de vista das Tecnologias de Informação, uma Interface de Utilizador (IU) é um meio de 

interação apropriado para poder alterar o comportamento do utilizador. Vários autores estudaram 

técnicas de design relativas à forma de apresentação da informação que, caso sejam combinadas 

adequadamente, poderão acionar a ação apropriada do utilizador [7, 38] e ultrapassar as limitações 

dos sistemas de informação energética atuais [48].  

Sendo que a transformação do comportamento do utilizador nem sempre é trivial, uma vez que 

está sujeito a diversos fatores que não admitem uma modelação simples, torna-se difícil determinar um 

equilíbrio no julgamento das ações de eficiência energética mais adequadas. Segundo o estudo de 

Bonino et al. [44], no qual foi realizado um inquérito a 1807 pessoas, concluiu-se que não existe um 

design claro e completo na utilização de In Home Displays (IHDs) e que a TCU não é aplicada da forma 

mais adequada. Outros estudos relatam que, em geral, não se considera o potencial das 

recomendações na ação do utilizador e na sua motivação [8, 7, 49].  

Desta forma, e uma vez que um tipo de interface que interage com o utilizador da forma mais 

adequada (e os princípios em que se rege) não são um ponto assente na tecnologia atual, existe uma 

clara necessidade de um estudo que foque o desenvolvimento de uma IU direcionada à TCU [51]. Esta 

necessidade é suportada por diversos estudos onde foram testados aparelhos fornecedores de 

informação energética em espaços habitacionais [8, 10, 7, 52], nos quais é descrita a existência de 

lacunas nas interfaces atuais, pouco focadas no comportamento do utilizador, descartando assim, os 

seus valores motivacionais e de consciência.   

Uma diversidade de estudos onde se abordam técnicas de design de uma IU, com particular 

incidência na forma de apresentação da informação, relatam que, se esta for combinada 

adequadamente, poderá ativar uma ação apropriada [7, 38] e superar as lacunas dos sistemas que 

reportam a energia atualmente. [48, 6].  

As regras que formam os princípios mais aceites quanto à conceção de uma interface, tendo em 

conta a interação com o utilizador e o seu nível de aceitação, são definidas por Nielsen [51]. Para além 

disso, estes princípios permitem também uma avaliação da sua usabilidade. São estes:   

• Correspondência entre o sistema e o mundo real. A linguagem do sistema deve ser de 

fácil entendimento para que o utilizador a interprete, utilizando uma linguagem informal e 

que surja por uma ordem natural e lógica.  

• Visibilidade do estado do sistema. Os utilizadores devem estar permanentemente 

informados pelo sistema acerca do que se passa, através de um feedback atualizado, com 

uma frequência adequada.  

• Controlo do utilizador e liberdade. A interface deve permitir ao utilizador uma reversão 

de algum erro cometido com facilidade (“porta de emergência”).  
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• Consistência e padrões. O utilizador não terá de prever se diferentes palavras, situações, 

ou ações significam a mesma coisa. Isto irá minimizar a sobrecarga cognitiva do utilizador, 

fazendo com que o sistema seja mais fácil de aprender, usando convenções de outros 

produtos ou plataformas.  

• Prevenção de erros através da remoção de opções erradas e fornecendo um feedback 

de confirmação antes do utilizador realizar a ação.  

• Reconhecimento em detrimento de recordação, tornando objetos, ações e opções mais 

visíveis, evitando uma sobrecarga de memória do utilizador. A utilização de 

imagens/ícones deve ser implementada para um melhor reconhecimento da interação.  

• Flexibilidade e eficiência de utilização, criando caminhos alternativos para utilizadores 

com diferentes competências/conhecimento do sistema. Isto permite que utilizadores com 

diferentes níveis de experiência para com a interface possam explorar as suas 

funcionalidades.  

• Estética e design minimalista: utilização de informação mais relevante. Cada informação 

extra diminui a visibilidade daquela que realmente é a mais importante.  

• Auxílio no reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros. Ao utilizador deverão 

ser transmitidas mensagens de erro numa linguagem simples e concreta e providas de 

sugestões construtivas que solucionem o problema em questão.  

• Ajuda e documentação. Apesar de ser preferível que o utilizador interaja com o sistema 

sem documentação, esta pode ser necessária para muni-lo com ajuda no seu 

manuseamento. Esta informação resumida deverá ser fácil de pesquisar, focada na tarefa 

do utilizador e dividida em passos concretos a executar.  

Associado a estes princípios, espera-se também que a interface não exija um esforço motor por 

parte do utilizador [53]. Caso todos estes pontos sejam alcançados, o utilizador irá aumentar a sua 

produtividade e satisfação.  

2.5.2.1 Apresentação de informação relevante  

A informação transmitida ao utilizador tem de ser disponibilizada de forma rápida e eficaz. Isto 

requer um balanço entre o nível de detalhe e a quantidade de informação realmente necessária, de 

modo a evitar uma sobrecarga de informação a ler pelo utilizador, resultando na sua consequente 

confusão [10]. Para atingir este equilíbrio é necessário compreender qual é a informação a apresentar 

e como fazê-lo da melhor maneira possível. Assim, para um feedback mais concreto e adaptado é 

necessária uma desagregação da informação [48, 32]. Anderson e White [8] apontam a taxa de 

consumo atual e a despesa cumulativa como os meios mais relevantes para a apresentação de 

informação. Além disso, sugerem a apresentação da informação em várias escalas temporais (diária, 

semanal, mensal e anual).  

Após a definição da informação a utilizar, é necessário escolher a melhor maneira de apresentá-la, 

tendo em conta que os interesses variam de pessoa para pessoa. Estes interesses vão também 

influenciar a forma como se disponibilizam os relatórios energéticos [56, 15], já que, por exemplo, umas 
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pessoas preocupam-se mais com os ganhos económicos, enquanto outras preferem um feedback 

orientado para questões ambientais. Apesar de tudo, existe uma dificuldade nos utilizadores para as 

relacionarem com o consumo energético [10, 55, 56]. Para visar esta questão, é comum que nos 

relatórios de consumo energéticos se possam visualizar os consumos em termos de unidade de energia 

(kWh) e valores monetários. Mais especificamente, Bonino et al. [44] constataram que os utilizadores 

preferem que a informação seja disponibilizada em unidades de potência (W), em vez de energia (kWh). 

Adicionalmente, a ação do utilizador, quando este é forçado a analisar gráficos e valores numéricos 

pode não ser a mais correta [56].  

No momento de apresentar a informação, o feedback deve ser trabalhado e direcionado para os 

fatores motivacionais que induzam uma mudança no comportamento do utilizador, uma vez que a 

informação em si não levará o utilizador a agir [7, 8, 49]. A quantificação e apresentação de informação 

devem ser cuidadosamente tidas em conta no que diz respeito à conceção de um sistema de feedback 

[52, 55, 57].  Um feedback direto está disponível através de valores numéricos ou tabelas podendo ser 

transmitido em tempo real (através de IHDs), fornecendo uma informação muito mais detalhada. No 

entanto, o excesso de informação daí advindo requer uma análise mais atenta por parte do utilizador. 

Por outro lado, o feedback indireto, realizado, por exemplo, através de faturas mensais melhoradas, e 

“aprendizagem através da experiência”, e mesmo não disponibilizando uma informação tão detalhada, 

prova ser mais eficaz numa avaliação rápida e contribui para a estética e aceitação do sistema, 

tornando-o mais amigo de quem o utiliza [48].  

2.5.2.2  Elementos Gráficos a influenciar a TCU  

Os elementos gráficos de uma interface são responsáveis por despoletar a TCU, já que são estes 

os meios interativos pelos quais os utilizadores são cativados. Uma interface ou ecrã concebido 

apropriadamente funciona como uma janela que permite ao utilizador ter contacto com todas as 

capacidades do sistema [53]. O layout e aparência de um ecrã influenciam o desempenho do utilizador 

de várias formas: caso sejam confusos ou ineficientes, a dificuldade de manuseamento aumenta, 

induzindo a que se cometam erros; um mau design pode levar o utilizador à frustração, stress, 

acabando por deixar o sistema cair em desuso.  

A inteligibilidade visual de uma interface é alcançada quando os elementos visuais são organizados 

e apresentados de uma forma fácil de entender e de maneira significativa. Uma organização clara faz 

com que os elementos mais significativos sejam reconhecidos, ignorando a informação secundária, 

quando apropriado. Para que a composição do design visual da interface, referido como uma das 

dimensões a influenciar a TCU (dimensão “Design Visual” descrita na Tabela 2.1 da secção 2.5.1) seja 

esteticamente agradável terá de incluir as seguintes caraterísticas:  

• Balanço entre a quantidade de elementos no ecrã;  

• Simetria na disposição dos elementos gráficos;  

• Regularidade, através da utilização de padrões gráficos, com espaçamentos constantes.  

• Previsibilidade, pela consistência dos elementos, permitindo que o utilizador seja capaz de 

prever o que é disponibilizado noutras partes do ecrã;  
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• Sequencialidade, organizando os elementos de forma a que o olhar do utilizador siga um 

caminho óbvio, lógico, rítmico e eficiente. Como exemplo, o movimento do olhar do utilizador 

tende a ser atraído para elementos com maior luminosidade, para elementos isolados antes 

de se focar nos que estejam agrupados, imagens gráficas antes de elementos textuais ou 

objetos gráficos maiores;  

• Economia, utilizando poucos tipos de letra ou o mínimo de cores possíveis;  

• Unidade, através da representação de informação relacionada entre si com cores, tamanhos 

ou formas similares;  

• Proporção, criando janelas ou agrupamentos de dados ou texto com proporções estéticas 

agradáveis.  

• Simplicidade, através da otimização do número de elementos no ecrã, dentro dos limites da 

clareza.  

• Agrupamento de elementos associados. Os elementos relacionados entre si devem ser 

separados dos restantes, provendo-os de um título significativo.  

 Plataformas energéticas  

Atualmente, existem no mercado variados tipos de plataformas que reportam a energia e que 

podem ser utilizadas como base para o acionamento da TCU. A notificação dada aos consumidores 

sobre aspetos que requerem a sua atenção, como a ineficiência energética, é realizada através de 

vários meios, dos quais se destacam para este trabalho:  

• In-Home Displays (IHDs). São sistemas instalados em pontos estratégicos da habitação 

e concebidos para notificar de forma imediata o utilizador. A sua grande interatividade 

permite ao utilizador navegar por diferentes tipos de informação, fornecendo um grande 

nível de feedback. Atualmente, e como forma de reduzir o custo da instalação necessária 

para um display, já se recorrem a aplicações móveis para este fim.   

  

• Website/software de gestão energética. Estes sistemas de informação energética 

surgem na sua maioria como forma de complementar a informação de outras plataformas 

(IHDs, sobretudo). Contudo, apesar de poderem fornecer ao utilizador uma grande 

variedade de informação, necessitam da iniciativa do utilizador para serem utilizados. Sem 

uma comunicação adequada, ineficiências podem passar despercebidas.  

  

 

• Relatórios de Serviço Melhorados. São relatórios (em papel ou digitais) enviados 

geralmente pela companhia de energia e fornecem informações dos consumos do 

utilizador, de uma forma mais simplificada. Fornecem também relatórios comparativos com 

resultados anteriores e a informação do consumo é disponibilizada em termos de outras 

unidades de medida, sendo as de energia e gastos monetários as mais comuns.   
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Na Tabela 2.2 é apresentada uma comparação de caraterísticas tidas como influentes para TCU, 

de cada uma das plataformas mencionadas (frequência, qualidade de informação e capacidade de 

exibição). É estipulada uma pontuação a cada uma destas caraterísticas, de forma a ponderar qual o 

tipo de plataforma que mais se aproxima a uma tentativa de acionar uma mudança de comportamento 

do utilizador. 

 Plataforma  Frequência  
Qualidade de 

Informação  

Capacidade 

de Exibição  

Pontuação 

Final  

IHD ■  ◧  ■  2.5  

  Website/  

Software  
◧  ◧  ■  2  

IHN  ■  □  □  1  

Relatório de 

Serviço 
□  ■  ■  2  

Tabela 2.2 Caraterização das plataformas energéticas mais comuns em termos de frequência, qualidade de 

informação e capacidade de exibição. ■ - Refere-se à pontuação máxima (1); □ - menor pontuação (0); ◧ - 

pontuação média (0.5).  

As plataformas com uma maior frequência de feedback são as eleitas para desenvolver no utilizador 

uma mudança de comportamento. Assim, pela visualização da Tabela 2.2, constata-se a grande 

potencialidade dos IHDs e IHNs na tentativa de se poder alterar o comportamento do utilizador. O 

relatório de serviço, uma vez que é fornecido, na maioria das vezes, mensalmente ao utilizador, obtém 

pontuação 0 nesta caraterística e o website/software uma pontuação de 0.5, por ter uma capacidade 

de frequência de feedback intermédia (maior frequência que o relatório de serviço, mas menor que os 

IHDs e IHNs). Apesar dos dois tipos de plataformas energéticas que possuem menor frequência de 

feedback acabarem por não alertar o utilizador de possíveis ineficiências, reduzindo assim esforços na 

poupança energética [35], a sua capacidade de análise de informação e qualidade de processamento 

são preponderantes para uma boa comunicação com o utilizador. De facto, a informação do consumo 

atual e cumulativo, por si só, não funciona como uma ferramenta otimizada para a motivação de 

mudança de comportamento [58].  

Quanto à capacidade de exibição, são atribuídas pontuações máximas a todos as plataformas, 

excetuando o caso dos IHNs, uma vez que não utilizam um display para exibir a informação; pela 

mesma razão, tem uma pontuação atribuída de 0 na “qualidade de informação” fornecida.   

Todas as plataformas mencionadas na Tabela 2.2, excetuando os relatórios de serviço, necessitam 

de um meio de leitura de energia capaz de dar uma informação (mais ou menos) detalhada da energia, 

(como por exemplo, a informação de padrões de consumo energético [45]). Através deste meio, no qual 

o utilizador pode navegar e/ou interagir, é possibilitada uma visualização e comparação regular dos 

seus consumos, ao contrário do que acontece nos relatórios de serviço [7].  

 Sistemas energéticos comercializados  

Atualmente, existem diversos serviços e produtos à venda no mercado, direcionados para a 

eficiência no setor doméstico, dos quais se destacam o relatório de serviço OPower e os IHDs Cloogy 

Home, re:dy, da empresa Energias de Portugal (EDP), Efergy Ecotouch e TED Pro Home, que incluem 
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o apoio de uma plataforma web/aplicação móvel. É dada maior relevância a produtos IHD, não só 

devido às suas caraterísticas domóticas, mas também por comunicarem a informação energética 

através de um display [59]. Devido às suas caraterísticas interativas, estão providos com as 

caraterísticas ideais no que diz respeito à comunicação da energia [8]. Uma vez que a procura de IHNs 

no mercado não é tão acentuada, não foi feito foco a nenhum produto com estas caraterísticas de 

notificação energética.  

2.6.1.1 Descrição dos produtos e serviço energéticos  

O modo de funcionamento dos quatro produtos mencionados (IHDs EDP re:dy, Cloogy Home, 

Efergy Ecotouch e TED Pro Home) é muito semelhante (Figura 2.1): as leituras de corrente realizadas 

no quadro elétrico são enviadas via wireless para um concentrador, que comunica com um servidor 

próprio na web e/ou com um monitor. Todos estes dispositivos permitem a monitorização individual de 

aparelhos, graças a tomadas inteligentes, nas quais se conectam os aparelhos a monitorizar, ou, no 

caso do TED PRO Home, com a acoplação de um módulo que possui várias pinças amperimétricas 

que medem a corrente de circuitos individuais no quadro elétrico da habitação. A desvantagem deste 

último para os restantes é a impossibilidade de controlar os equipamentos, devido à não existência de 

tomadas inteligentes.  

Cloogy Home  

O monitor integrado do Cloogy Home [60] apresenta as informações globais e individuais dos 

equipamentos da habitação, dos gastos energéticos, CO2 e gastos monetários, sendo estas 

apresentadas em forma numérica ou gráfico anelar.  

As potencialidades do Cloogy Home são especialmente exploradas num servidor na web/aplicação 

móvel, o Portal Cloogy (Figura 2.2). Entre outras caraterísticas deste produto, destacam-se:  

• Monitorização do consumo global e individual (equipamento) de energia e controlo 

individual de cada equipamento; os consumos de energia podem ser observados em 

gráficos de linha, em períodos atuais, diários, semanais, mensais e anuais;  

• Configuração das definições de utilizador: tipo de tarifa, potência contratada, objetivo 

mensal de dinheiro a gastar;  

• Agendamento de período de funcionamento de cada equipamento;  

• Análise ao perfil energético do utilizador e à tarifa mais adequada para este, identificação 

de aparelhos com elevado consumo energético e apresentação de medidas para reduzir 

esse consumo (ação recomendativa);  

• Definição de dinheiro objetivo a poupar, acompanhado de um alerta visual do seu 

progresso;  

• Fornecimento de relatórios regulares dos consumos.  
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Figura 2.1 Diagrama de funcionamento geral do Cloogy Home, EDP re:dy, Efergy EcoTouch e TED Pro Home.  

De realçar a substituição das tomadas inteligentes por TCs no caso do TED Pro Home (Adaptada de [60]; 

Acedida em: 25-05-2016).  

 

Figura 2.2 Interface (web) Portal Cloogy [60] (Acedida em 25-05-2016).  

Este sistema tem um custo de 230,00 € (inclui uma tomada inteligente, preço aproximado de 

50 €).  

EDP re:dy 

O produto EDP re:dy [61] tem como principais funcionalidades:  

• Monitorização e controlo do consumo de eletricidade da habitação e aparelhos 

domésticos;  

• Programação do funcionamento dos equipamentos;  

• Definição e controlo de funcionamento da temperatura do ar condicionado;  

• Alertas em caso de anomalias e consumo inesperado dos equipamentos; 

•  Identificação de oportunidades de poupança (ação recomendativa).  

  

Toda a interação com o utilizador é realizada através de uma aplicação móvel (smartphone). Nesta, 

o utilizador tem a possibilidade de visualizar os consumos da habitação (em forma de gráficos de 

barras) para diferentes períodos, bem como de receber alertas relacionados com o consumo de 
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potência (quando o consumo ultrapassa 50% do consumo médio) e com o orçamento estipulado pelo 

utilizador (quando ultrapassado). A Figura 2.3 apresenta dois dos menus presentes na interface deste 

produto.  

  

  Figura 2.3 Interface (aplicação móvel) EDP re:dy [61] (Acedida em 25-05-2016).  

A implementação deste sistema tem um custo de 99,00 €  + 5,90 € de mensalidade.  

Efergy EcoTouch 

A interface display do EcoTouch [62] é realizada no monitor instalado num local estratégico da 

habitação. Neste display (Figura 2.4) realçam-se as seguintes caraterísticas:   

• Monitorização dos consumos energéticos, monetários, CO2;  

• Configuração das definições de consumo energético e de CO2 e preço de tarifa no 

monitor;  

• Alerta visual e sonoro, para um valor de energia pré-definido;  

• Controlo de equipamentos através de uma tomada inteligente;  

• Visualização de histórico de consumos, através de gráficos de barras.  

  

O software ELink 2.2, elemento acessório ao EcoTouch, exibe diversas funcionalidades, como:  

• Visualização da informação energética (numérica e gráfica);  

• Comparação com outras tarifas de rede;  

• Definição de consumo objetivo de energia, CO2 e dinheiro, sendo o utilizador informado 

da sua evolução ao longo do tempo. Este elemento varia de cor, consoante o consumo 

esteja ou não dentro do estipulado (verde quando está dentro do limite; vermelho, caso 

contrário);  

• Histórico dos consumos, podendo o utilizador ter acesso aos seus consumos 

passados, de forma diária, semanal, mensal ou anual;  

• Previsão de consumos monetários e de CO2 anuais;  

• Exportação dos consumos, em formato “.PDF” e “.XLS”.   

A implementação deste sistema tem um custo de 81,25 €.  
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Figura 2.4 Interface (display) do EcoTouch [62] (Acedida em 25-05-2016).  

TED Pro Home 

O concentrador deste produto [63] possui um indicador de barras, composto por três LEDs (verde, 

amarelo e vermelho), que indica, qualitativamente, a utilização de energia elétrica na habitação. Ao 

concentrador pode ser incorporado um monitor que fornece as informações do consumo energético e 

monetário, apresentando estes registos numa forma numérica.  

A plataforma de suporte, o software TED Footprints™ (Figura 2.5) apresenta um painel de 

instrumentos compreensivo e amigo do utilizador. Entre outras funcionalidades, é de realçar a 

possibilidade de visualização da tarifa em vigor, do dinheiro projetado para a fatura de energia e o 

consumo de CO2. Todos os dados podem ser exportados para formato “.xls” para uma análise mais 

detalhada.  

Acedendo ao website deste produto foi possível a realização de uma simulação de utilização, 

permitindo um contato mais detalhado com as funcionalidades do TED Footprints™. Assim, este 

software possui três menus principais: painel de instrumentos de consumos em tempo real, histórico e 

visualização gráfica de consumos. No painel, o utilizador tem acesso às leituras dos seus consumos, 

auxiliadas por elementos numéricos e gráficos (em forma de anel e de barras), nos quais se dá um 

gradiente de cores (verde, amarelo, vermelho), consoante o valor do consumo detetado. São fornecidos 

consumos em tempo real, bem como de períodos diários e mensais. O utilizador tem acesso igualmente 

a projeções de gastos, baseadas no seu perfil de consumo, bem como ao tempo restante até o fim do 

período de faturação. Os dados relativos aos consumos energético e monetário são armazenados 

numa base de dados, estando acessíveis por um período de até dez anos. Podem ser visualizados em 

forma de tabela, ou através de gráficos, de forma a facilitar a compreensão do utilizador às leituras com 

que se depara.  

O custo deste sistema é de 323,45 € (display incluído).  
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Figura 2.5 Interface TED Footprints [63].  

OPower 

No serviço OPower [64] os dados de consumo do utilizador são analisados e é elaborado um 

relatório detalhado. Os resultados desta análise são enviados ao utilizador, sendo-lhe transmitidas 

medidas de eficiência energéticas cruciais para uma redução do consumo.   

Os relatórios energéticos detalhados são enviados aos utilizadores com os consumos energéticos 

globais ou de setores individuais da habitação (iluminação, aquecimento). Através de mensagens 

energéticas incentivadoras, acompanhadas de expressões faciais, como por exemplo, “Utilizou menos 

12% de energia que no período anterior ”, o utilizador é motivado para o combate ao desperdício 

energético. Para além disso, este serviço dá a possibilidade ao utilizador de poder comparar os seus 

consumos atuais com seus anteriores ou com os de outras pessoas. Neste caso, o utilizador poderá 

receber uma das seguintes mensagens relativas ao seu comportamento: “Ótimo ”, “Bom ”, “Está a 

utilizar mais que a média ”; são também transmitidas mensagens de ação recomendativa, com o 

intuito de otimizar os consumos da habitação (como exemplo: “Deverá aumentar a temperatura do 

termostato”). 

2.6.1.2 Comparação entre os produtos e serviços  

A Tabela 2.3 sumaria a pontuação atribuída a cada uma das dimensões de estimulação da TCU 

[45], descritas na Tabela 2.1, para cada um dos cinco sistemas energéticos referidos. A classificação 

máxima por critério é igual a 1, significando que corresponde aos requisitos; quando corresponde 

parcialmente é atribuída uma pontuação de 0.5; 0, quando não corresponde. Algumas dimensões 

necessitam de uma classificação mais aprofundada: a dimensão “Push/Pull” tem uma classificação de 

0 quando o sistema fornece demasiada ou pouca informação (o que significa um maior número de 

interações para obter a informação desejada); a ação recomendativa diz respeito à existência e número 

de recomendações direcionadas para a TCU que o sistema fornece; já a dimensão “Localização” é 

classificada com pontuação máxima nos IHDs, devido à sua portabilidade, ou seja, pressupõe que o 

mostrador de energia não tem de estar instalado no mesmo local onde se regista o consumo energético 

(neste caso, no quadro elétrico); uma vez que o serviço OPower não utiliza um dispositivo, ao contrário 

dos produtos mencionados, tem uma pontuação de 0 nesta dimensão. A dimensão “Design Visual” tem 

atribuída a pontuação máxima em todos os produtos e serviço, uma vez que, apesar de poder não ser 
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cumprida através de um dispositivo instalado na habitação, é realizada através de um website/aplicação 

móvel.  

Após a análise detalhada destas plataformas energéticas, é possível concluir que os sistemas IHD 

não são focados nas vertentes de ação recomendativa, comparativa e de partilha social, comprovando 

a existência de um grande potencial na melhoria da conceção dos sistemas energéticos utilizados 

atualmente.  

 

Produto            

Pontuação  

Final  

Cloogy Home   ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ◧  □  □  7.5  

EDP re:dy  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ◧  □  □  7.5  

Efergy EcoTouch  ■  ■  ■  ◧  ■  ■  ■  ◧  □  □  7  

TED Pro Home  ■  ■  ■  ◧  ■  ■  ■  □  □  □  6.5  

OPower  □  ■  □  ◧  ■  □  ■  ■  ■  ■  6.5  

Tabela 2.3 Avaliação de sistemas existentes, respeitantes ao critério da TCU.  

 Conceção do Protótipo: Energy Box  

Na conceção de um sistema TCU eficaz é imperativo que seja dada uma especial atenção a todos 

os processos do seu desenvolvimento, envolvendo o utilizador desde uma fase inicial [44, 65, 66]. Este 

é um ponto ao qual deve ser dada particular relevância, tal como sugere o estudo de Vassileva et al. 

[32], no qual é referida a importância de ter em consideração o conhecimento do utilizador antes de lhe 

ser fornecido qualquer feedback; para além disso, descrevem que deve ser promovida uma 

comunicação contínua com este. Assim, para colmatar o particular défice de atenção dado ao utilizador 

[57], a conceção do protótipo explora um maior envolvimento com este, desde os primeiros passos do 

seu desenvolvimento.  

A revisão bibliográfica descrita até este ponto permite concluir que um sistema TCU deverá 

funcionar como uma plataforma de motivação e comunicação com outros utilizadores [10, 7, 50]. De 

forma a potenciar uma correta estimulação da mudança de comportamento, a conceção do protótipo 

baseia-se nas plataformas IHDs atuais, complementada com os elementos luminosos e sonoros 

caraterísticos dos IHNs, que permitem ao utilizador aferir de uma forma mais direta algum problema 

relacionado com o seu consumo energético. São também exploradas as características dos relatórios 

de serviço e websites/softwares, fornecendo para tal um maior nível de qualidade (detalhe) de 

informação. 
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A arquitetura funcional do protótipo desenvolvido, a Energy Box, é representada na Figura 2.6, na 

qual são destacadas as capacidades de identificação de problemas, sugestão de ações e de previsão 

dos resultados dessas ações.   

  

  

Figura 2.6 Arquitetura conceptual do modelo para o sistema de informação energética TCU a desenvolver. Este 

modelo destaca-se dos sistemas de informação energética tradicionais: 1) identificando possíveis excessos de  

energia, para além da simples apresentação da informação de consumos energéticos; 2) fornecendo sugestões 

para resolver os problemas de ineficiência; 3) prevendo resultados de ações do utilizador; 4) comunicando 

socialmente os registos de consumo, de forma a sensibilizar o utilizador.  

Os resultados provenientes das leituras dos sensores, permitem ao sistema a identificação de 

possíveis problemas, a partir dos quais são propostas possíveis ações com o intuito de otimizar 

possíveis consumos do utilizador. Sendo feita a sugestão de como agir, o sistema providencia ao 

utilizador a previsão dos resultados, caso essa ação seja concluída. O sistema de informação, que 

engloba os parâmetros de resultados até à previsão de resultados de possíveis ações, levará o 

utilizador a tomar sua decisão, sendo esperado que aja conforme o que lhe é sugerido; após realizada 

a ação, é esperado que esta tenha influência nas novas leituras dos sensores. A comunicação dos 

resultados obtidos pelo utilizador, é feita como forma de sensibilizar a comunidade que o rodeia, 

podendo também despoletar uma motivação extra para um maior esforço tendo em vista 

comportamento eficiente, após a comparação dos resultados com outras pessoas.  

Deste modo, a Energy Box funcionará como um processador background, funcional durante 24 

horas por dia, gerindo a utilização de energia de uma habitação, de hora a hora, ou até minuto a minuto. 

A Energy Box, através de um acompanhamento frequente dos consumos energéticos, interage com o 

utilizador ao longo do dia, através de alertas que, apesar de serem pouco relevantes individualmente, 

podem resultar numa poupança energética e monetária significante, quando em conjunto.   



 

24  

  

 ENERGY BOX: ARQUITETURA DE HARDWARE  

 Funcionalidades de Hardware  

A Energy Box tem como principais funcionalidades:  

• Leitura da corrente elétrica de uma habitação;  

• Leitura de condições ambiente (temperatura e humidade);  

• Deteção de gás GLP;  

• Registo de data e hora;  

• Interação com o utilizador, através de um display com joystick direcional;  

• Sistema de avisos/informações, visuais, luminosos, sonoros e de email;  

• Armazenamento de informação num cartão de memória; 

• Comunicação com a internet.  

 

 Funcionamento Geral  

O protótipo divide-se em duas estruturas principais: a EBNucleus, na qual se dá a interação com 

utilizador e a partir do qual se estabelece comunicação com a internet, e a EBElectron, responsável 

pelas leituras dos consumos de corrente elétrica, 𝐼𝑟𝑚𝑠. da habitação. Na Figura 3.1 apresenta-se 

esquematizado o modo de funcionamento deste protótipo.  

 
Figura 3.1 Diagrama do modo de funcionamento da Energy Box. 

A EBElectron é a estrutura responsável pelo registo dos consumos de corrente elétrica, recorrendo, 

para tal, a um sensor de corrente, ligado ao cabo elétrico monofásico presente no quadro elétrico da 

habitação. Já a EBNucleus, é constituída pela EBProton e pela EBNeutron: a EBProton funciona como 

o “coração” do protótipo, uma vez que é neste que se dá a interação com o utilizador. O display 
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incorporado permite a visualização dos perfis de consumo dos sensores presentes na estrutura, bem 

como do perfil de consumo energético do utilizador, registado pela EBElectron. A sinalização luminosa 

e sonora incorporada é ativada consoante o tipo de alerta em questão, o que permite ao utilizador uma 

mais rápida perceção na deteção de possíveis anomalias nos consumos; A EBNeutron é a estrutura 

responsável pelo envio e receção de dados da internet.  

 Interação EBElectron-EBProton  

Através do protocolo Zigbee, as leituras de consumo de corrente são enviadas pela EBElectron 

para a EBProton. A comunicação entre estas duas estruturas é estabelecida através de duas antenas 

que comunicam sem fios e que necessitam de uma programação prévia (utilizando o software X-CTU) 

para estabelecerem uma ligação única entre si. A transferência de dados é realizada por comunicação 

Serial, no sentido EBElectron → EBNucleus: Serial→ Serial1.  

 Interação EBProton-EBNeutron  

As leituras dos sensores presentes na EBProton e outras informações, bem como as leituras 

recebidas da EBElectron são transmitidas, via protocolo Inter-Integrated Circuit (I2C), da EBProton para 

a EBNeutron, no sentido Slave-Master, que por sua vez, realiza o envio de dados para um servidor na 

internet pré-configurado pelo utilizador e para a rede social Facebook. Em sentido inverso, a EBNeutron 

transmite, pelo mesmo protocolo, as informações climatéricas para a EBProton.  

 Descrição do Hardware  

Nesta secção são descritos os componentes fundamentais da Energy Box e quais as funções que 

exercem, bem como o procedimento de calibração dos sensores existentes.  

 EBProton  

Como anteriormente referido, a EBProton é o componente fulcral do sistema concebido, uma vez 

que neste está presente a principal interface com que o utilizador irá interagir. É composta pelo 

microcontrolador Arduino Mega 2560, o qual tem acoplado a si uma Shield TFT 1.8’’ (ecrã), composta 

por um controlador joystick e uma ranhura para cartão microSD. Ao microcontrolador estão conectados 

os sensores que medem as caraterísticas ambientes da habitação (temperatura, humidade relativa e 

níveis de gás), os LEDs indicadores de alerta/informação, o piezo que emite sinais sonoros, o relógio 

RTC e a antena XBee que recebe as leituras medidas pelo sensor de corrente. A montagem 

(breadboard e esquemática) desta estrutura (em conjunto com a EBNeutron) encontra-se apresentada 

no Anexo A.  

3.3.1.1 Material utilizado  

A Tabela 3.1 apresenta a lista de material da EBProton. De referir que os preços dos componentes 

principais apresentados são de produtos das lojas oficiais correspondentes.  
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Quant. Componente 

Preço 
(€) 

Nomenclatura 
adotada 

EBProton 

1x Arduino Mega 2560 35,00 Arduino1 

1x Shield Adafruit com Ecrã 1.8'' (ST7735R) 30,72 Shield TFT 

1x Cartão de memória microSD 8GB 6,57 SD 

1x Antena Xbee S2 Digi International + adaptador 42,09 XBee1 

1x 
Real Time Clock (RTC) breakout board kit 
DS1307 

6,99 RTC 

1x Sensor Humidade/Temperatura (HTU21D) 10,50 Sensor1 

1x Sensor Gás Polulu MQ6 + adaptador 5,88 Sensor2 

1x Sensor de Inclinação (BL-X7660) 1,32 Sensor3 

1x Conversor Bidirecional (BSS138) 2,59 LLC 

1x Piezo (PKM17EPP-4001-B0) 0,95 Piezo 

3x LED RGB 1,68 LED1- LED3 

1x LED Vermelho 0,40 LED4 

8x Resistência 220 Ω ± 5% 0,80 R1-R8 

1x Resistência 10 kΩ ± 5% 0,10 R9 

1x Breadboard 17.0 x 6.5 cm 2,20  

1x Cabo de alimentação 5V-1A   

 Cabos de ligação   

Tabela 3.1 Componentes constituintes da EBProton. 

A Figura 3.2 apresenta a montagem final da EBProton, em conjunto com a EBNeutron. 

  

Figura 3.2 Montagem final da EBNucleus. EBProton: (1) Arduino1; (2) Shield TFT; (3) Antena XBee1 + 

adaptador; (4) Relógio RTC; (5) Sensor1; (6) Sensor2; (7) Sensor3; (8) Conversor bidirecional; (9) Piezo; (10) 

LEDs; (11) Arduino2; EBNeutron: (12) Shield WiFi; (13) Cabo de alimentação. 

 Arduino1  

O Arduino1 é um Arduino Mega 2560 baseado no processador ATmega2560. Com um nível de 

operação, 𝑉𝐶 = 5𝑉, tem 54 pins (input/output) digitais e os 16 inputs analógicos do conversor 

analógico/digital (CAD) permitem gerar uma representação digital a partir de uma grandeza analógica  

(neste caso, de tensão) de 10 bits (0-1024), tendo uma resolução nas leituras de 
5𝑉

1024
=

0,0049 𝑉/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 . As 4 portas Serial existentes, conhecidas por Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter (UART), possibilitam a comunicação com um computador ou outros dispositivos. 

Neste caso, são utilizadas duas portas, uma para a comunicação com o computador, onde é realizado 

o carregamento do código e debugging - porta Serial, que utiliza os pinos digitais 0, Receiver (RX), e 
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1, Transmitter (TX) e outra para a comunicação com o Arduino3 (porta Serial1, nos pinos 19 (RX) e 18 

(TX). A conexão Universal Serial Bus (USB) existente permite a alimentação à habitação e, quanto à 

sua memória, possui 8KB de Static Random Access Memory (SRAM) e 256KB de memória flash. 

 Shield TFT + cartão de memória micro SD 

A principal interface da Energy Box é realizada na Shield TFT com um ecrã a cores de 1,8’’, 

128x160 píxeis e um joystick de navegação incluído (5 direções: Up, Down, Right, Left, Ok) que coneta 

ao Arduino1 via Serial Peripheral Interface (SPI). Uma vez que esta shield é concebida para outro tipo 

de microcontrolador Arduino (Uno), foi necessária uma cablagem adicional para adaptá-la aos pins SPI 

do Arduino1 (ver Anexo C - Configurações Hardware TFT).  

O ecrã permite ao utilizador a visualização dos elementos gráficos e uma maior interação na 

navegação por diferentes menus e a configuração das suas definições de consumo.  

O cartão SD inserido na Shield TFT é utilizado para o registo de leituras e avisos emitidos pela 

Energy Box, para o armazenamento de configurações do utilizador, das imagens utilizadas na interface 

e outras informações.  

 Sinalização Luminosa e Sonora (LEDs e piezo) 

A EProton contém 4 LEDs, constituintes da sinalização luminosa, que permitem que o utilizador 

seja capaz de ter uma perceção qualitativa das leituras em tempo real e ter a informação do período 

de consumo em que se encontra nesse momento (vazio/fora de vazio). A cada um destes LEDs estão 

conectadas resistências em série, de forma a que estes não sofram sobrecarga de corrente, evitando 

que se queimem.  

O piezo é o componente responsável pela sinalização sonora e está associado diretamente a cada 

um dos LEDs acima descritos, emitindo diferentes sons/harmonias, consoante o tipo de aviso ou 

informação.  

 Sensores 

o Sensor1 

O Sensor1 permite a leitura da temperatura e humidade relativa do interior da habitação. Este 

componente opera a um nível de tensão de 3,3V e converte a tensão analógica medida num número, 

através do CAD do Arduino; utiliza uma interface I2C.   

A calibração das leituras de temperatura do Sensor1, 𝑇𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1, foi realizada com recurso à 

comparação com  leituras de temperatura, 𝑇𝑇𝑒𝑟𝑚𝑜𝑝𝑎𝑟, de um multímetro digital termopar1. Na Tabela 3.2 

são apresentadas as leituras de temperatura do Sensor1 e do multímetro termopar, e, na Figura 3.3, o 

respetivo ajuste.  

  

  
  

                                                      
1  Datasheet disponível em: http://www.xindar.com/portu/xindar-mult%C3%ADmetros-y-osciloscopios--

dp10in1.html. Acedido em: 25-07-2016.  



 

28  

  

𝑻𝑻𝒆𝒓𝒎𝒐𝒑𝒂𝒓  

±𝟏 (°C)   

𝑻𝑺𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓 𝟏  

(°C)  

19  19,4  

20  19,85  

21  21,15  

22  22,06  

23  22,96  

24  24,30  

25  25,98  

26  26,42  

27  27,46  

28  27,6  

29  29,13  

   30  29,95  

31  30,82  

32  31,51  

Tabela 3.2 Leituras de temperatura registadas pelo termopar e Sensor1, utilizadas para calibração do Sensor1. 

  

Figura 3.3 Ajuste linear às leituras de temperatura medidas pelo Sensor1, 𝑇𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1, calibradas a partir de leituras 

de um multímetro termopar, 𝑇𝑇𝑒𝑟𝑚𝑜𝑝𝑎𝑟.  

Uma vez que o multímetro digital tem um erro associado às medições de ±1℃, foram consideradas 

para as medições de leitura de temperatura, aquelas medidas pelo Sensor1, por estarem abrangidas 

no erro das leituras do multímetro digital.  

Com o intuito de calibrar o Sensor1 no que diz respeito às leituras de humidade por este registadas, 

𝐻𝑅𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1 𝑒𝑥𝑝., foi utilizado um sensor de humidade relativa, EnergyOT Ambient2, para as leituras de 

𝐻𝑅𝐸𝑂𝑇. As medições de cada um dos sensores, sob as mesmas condições de humidade relativa, foram 

registadas apresentando-se o seu ajuste na Figura 3.4. A partir da reta de ajuste, foi, então, obtida a 

relação para a humidade relativa corrigida, 𝐻𝑅𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1, dada pela equação 3.1: 

  𝐻𝑅𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1 = 1,0074 × 𝐻𝑅𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1,𝑒𝑥𝑝 − 1,3657  (3.1)  

                                                      
2 Datasheet disponível em: http://www.eot.pt/download/Datasheet_EOT_TEMP_PT.pdf. Acedido em: 25-07-2016. 
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Figura 3.4 Ajuste linear às leituras de humidade relativa medidas pelo Sensor1, 𝐻𝑅𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1,𝑒𝑥𝑝, calibradas a partir 

leituras de um multímetro termopar, 𝐻𝑅𝐸𝑂𝑇.  

o Sensor2 

O Sensor2 tem como principal função assegurar a segurança do utilizador, através da deteção de 

gases combustíveis (especialmente o propano, o butano e o GLP - gás liquefeito de petróleo). Surge, 

então, como um elemento necessário para a deteção de possíveis fugas de gás de cozinha, por 

exemplo. A utilização deste sensor assenta também no seu baixo custo e facilidade de montagem no 

Arduino1. Opera a um nível de tensão de 5V e, tal como o Sensor1, converte a tensão analógica medida 

num número, através do CAD do Arduino. A montagem esquemática deste sensor encontra-se 

representada na Figura 3.5.  

  

Figura 3.5 Representação esquemática da montagem do sensor MQ6 (Sensor2).  

A partir desta figura é possível obter a equação 3.2, que permite obter o valor de tensão à saída, 
𝑉𝑅𝐿: 

 
𝑉𝑅𝐿 = 𝑉𝐶×

𝑅𝐿

𝑅𝑠 + 𝑅𝐿

 (3.2) 

com 𝑅𝐿 sendo a resistência de carga e 𝑅𝑆 a resistência do sensor. 

Resolvendo a equação 3.2 em ordem a 𝑅𝑠 obtém-se: 

 
𝑅𝑠 =  

(𝑉𝐶 − 𝑉𝑅𝐿)×𝑅𝐿

𝑉𝑅𝐿  
 (3.3) 

A partir do datasheet do sensor23, é possível aferir um valor aproximado para a concentração de 

GLP (em ppm) presente na habitação. A Figura 3.6 apresenta a extração dos pontos relativos à variação 

                                                      
3 Datasheet disponível em: https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-6.pdf  
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do rácio 
𝑅𝑆

𝑅0
 com a quantidade de GLP e em ar limpo (com 𝑅0 dado pelo valor da resistência do sensor 

a 1000 ppm de GLP e 𝑅𝑆 a resistência do sensor face à concentração de GLP) , a partir de um teste de 

calibração (Teste 1) realizado pelo fabricante, nas seguintes condições: temperatura, 𝑇 = 20℃; 

humidade relativa, 𝐻𝑅 = 65%; concentração percentual de oxigénio, [𝑂2] = 21% e 𝑅𝐿 = 10𝑘Ω. 

  

Figura 3.6 Caraterísticas típicas de sensibilidade do Sensor2 para diferentes gases, para as seguintes condições: 

𝑇 = 20℃, 𝐻𝑅 = 65%, [𝑂2] = 21%, 𝑅𝐿 = 10𝑘Ω.  

  

Analisando a figura, tem-se que num ambiente sem a presença de gases adicionais na atmosfera 

(ar limpo), 
RS

R0
= 10  . Desta forma, e em detrimento de se recorrer a uma calibração com 1000 ppm de 

GLP para a obtenção de R0, é possível obter este valor, calculado a partir do valor RS em ar limpo, com 

recurso à equação 3.3. Assim, nas condições T = 20℃ e HR = 65% foram obtidos os valores: VRL = 

0,69V, RS = 62,46 kΩ. Dado RS, obtém-se então, R0 =
RS

10
= 6,25 kΩ. 

Do ajuste dos pontos correspondentes à variação do rácio 
RS

R0
 para as diferentes concentrações de 

GLP tem-se a equação que relaciona estas duas dimensões. De acordo com o ajuste potencial, 

representado na Figura 3.7, obtém-se a equação y = 18,723x−0,422 . Sendo 𝑦 =
𝑅𝑠

𝑅𝑜
 e 𝑥 =

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝐺𝐿𝑃 (𝑝𝑝𝑚), a equação que permite determinar a concentração de GLP, em ppm, com a 

variação de 
RS

R0
 é dada por:  

 

𝐺𝐿𝑃(𝑅𝑠)T=20℃,HR=65% = (

𝑅𝑠

𝑅0

18,723
)

1
−0,422

 
 (3.4) 

  

Substituindo 𝑅𝑠 conforme a equação 3.3 e substituindo os valores 𝑉𝐶 = 5𝑉, 𝑅𝐿 = 10 𝑘Ω e 𝑅0 = 6,25 

𝑘Ω, a equação 3.4 será dada por:  

  

 

𝐺𝐿𝑃(𝑉𝑅𝐿)T=20℃,HR=65% = ((
5

𝑉𝑅𝐿 
− 1) ×0.08546)

1
−0,422

 (3.5) 
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Figura 3.7 Ajuste potencial aos pontos relativos à variação do rácio 
𝑅𝑠

𝑅𝑜
 com a concentração de GLP. 

A partir de um novo teste de calibração realizado pelo fabricante (Teste 2), é possível verificar a 

dependência de 
𝑅𝑠

𝑅𝑜
 com a temperatura e humidade. A  Figura 3.8 apresenta a variação do rácio 

𝑅𝑠

𝑅𝑜
 com 

a temperatura, em duas condições de 𝐻𝑅 (33% e 85%), em que 𝑅0 é dado pelo valor da resistência do 

sensor nas condições de 1000 ppm de GLP, 𝑇 = 20℃ e 𝐻𝑅 = 33% e 𝑅𝑆 a resistência do sensor numa 

concentração de 1000 ppm de GLP, para várias temperaturas e humidades. Os pontos relativos ao 

comportamento de 
𝑅𝑠

𝑅𝑜
 com a variação da temperatura para os dois valores de humidade foram 

ajustados, obtendo como equações para 33% e 85%, respetivamente, (3.6) e (3.7):  

 𝑅𝑠

𝑅0𝑅𝐻 = 33%

(1000 𝑝𝑝𝑚) = −3×10−6𝑇3 + 0,0003𝑇2 − 0,0123𝑇 + 1,1548 (3.6) 

 

𝑅𝑠

𝑅0𝑅𝐻 = 85%

(1000 𝑝𝑝𝑚) = −3×10−6𝑇3 + 0,0003𝑇2 − 0,0123𝑇 + 0,9883 (3.7) 

 
 

Uma vez que as equações dos ajustes apenas variam no valor da ordenada em 𝑇 = 0℃ (nos limites 

entre  −10℃ e 50℃), é possível a dedução de uma equação para calcular 
𝑅𝑠

𝑅𝑜
 em função de 𝑇 e 𝐻𝑅 para 

as condições do Teste 2. Assim, tem-se que:  

𝑅𝑠

𝑅0

 (𝑇, 𝐻𝑅)1000𝑝𝑝𝑚 = −3×10−6𝑇3 + 0,0003𝑇2 − 0,0123𝑇 + 0,9883 + ℎ(85 − HR)  (3.8) 

sendo ℎ o espaçamento vertical em 𝑇 = 0, entre dois ajustes de valores de humidade consecutivos: 

ℎ =
1,1548−0,9883

85−33
= 0,003202. 

A parcela “ℎ(85 − 𝐻𝑅)” da equação 3.8 faz com que os ajustes dos novos valores de humidade 

façam um “shift” no eixo 𝑦𝑦 para cima, relativamente aos pontos de 𝐻𝑅 = 85%.  
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Figura 3.8 Variação de 
𝑅𝑠

𝑅𝑜
 com a temperatura, para 𝐻𝑅 = 33%, 85%. 𝑅𝑠 representa a resistência do sensor a 1000 

ppm de GLP e 𝑅0 a resistência do sensor num ambiente com 1000 ppm de GLP, para 𝑇 = 20℃, 𝐻𝑅 = 33%.  
 

Uma vez que as condições ambiente com que se obteve 𝑅0 neste Teste 2 não são as mesmas que 

aquelas simuladas para o cálculo de 𝑅0 no Teste 1 (condições de humidade diferentes) e de forma a 

poder, então, estabelecer-se uma nova relação entre o rácio 
𝑅𝑠

𝑅𝑜
  e a concentração de GLP (1000 ppm), 

𝑅𝑠

𝑅𝑜
(20℃, 65%) obtido a partir da equação 3.8, é necessário fazer um novo “shift”, de forma a que este 

rácio tome o valor de 1. Então, sabendo que 
𝑅𝑠

𝑅𝑜
 (20℃, 33%) = 1 (Figura 3.8) e 

𝑅𝑠

𝑅𝑜
 (20℃, 65%) = 0,9023 

(equação 3.8), é realizado um “shift”  (para cima) de 0,0977 unidades (1 − 0,9023) à equação 3.8. Desta 

forma, tem-se a alteração a esta equação: 

 
𝑅𝑠

𝑅0
 (𝑇, 𝐻𝑅)1000 𝑝𝑝𝑚 = −3×10−6𝑇3 + 0,0003𝑇2 − 0,0123𝑇 + (0,9883 + 0,0977) + ℎ(85 − HR) (3.9) 

A partir da equação 3.9, são obtidos os novos pontos de 
𝑅𝑠

𝑅𝑜
, para 𝐻𝑅 = 33%, 65% e 85% , onde, 

como pretendido, tem-se que 
𝑅𝑠

𝑅𝑜
 (20℃, 65%) = 1. No entanto, permite apenas calcular a variação do 

rácio, para diferentes temperaturas e humidades, quando a concentração GLP é de 1000 ppm. Assim, 

a equação 3.9 teria necessariamente de ser utilizada com um fator de correção, de forma a que o rácio 

utilizado na equação 3.4 tomasse o valor de 1. Admitindo um caso hipotético em que se obtém um rácio 

𝑅𝑠

𝑅𝑜
 > 1,1,  para 𝑇 = 20℃ e 𝐻𝑅 = 33% e observando a Figura 3.9 (em que, para 1000 ppm, 

𝑅𝑠

𝑅𝑜
 = 1,1), 

apenas se pode concluir que a concentração GLP será inferior a 1000, uma vez que, pela Figura 3.6, 

se têm concentrações menores, para maiores valores de rácio. Desta forma, para estipular um fator de 

correção para todas as temperaturas e humidades, seria necessária a computação de equações (ao 

estilo da equação 3.9) para cada valor de ppm e utilizado um fator de correção para a comparação com 

a equação 3.4.  

Uma vez que o Sensor2 é um sensor eletroquímico, que acaba por não ser tão fiável como 

pretendido e por ser sensível a outros gases, optou-se apenas por admitir a utilização da equação 3.4 

(ou 3.5), obtida a 𝑇 = 20℃ e 𝐻𝑅 = 65%, para todas as condições de temperatura e humidade registadas.  
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Figura 3.9 Variação de 
𝑅𝑠

𝑅𝑜
 com a temperatura, para 𝐻𝑅 = 33%, 65 % e 85%. 𝑅𝑠 representa a resistência do 

sensor a 1000 ppm de GLP e 𝑅0 a resistência do sensor num ambiente com 1000 ppm de GLP, para 𝑇 = 
20℃, 𝐻𝑅 = 65%. 

o Sensor3 

O Sensor3 funciona como o equivalente a um botão, mas é ativado através da variação do 

movimento ou orientação. 

 Relógio RTC 

O relógio RTC permite o registo da data e hora atuais. Este componente opera a um nível de tensão 

de 5V, utilizando uma interface I2C.  

 Conversor Bidirecional 

Devido ao facto do Sensor1 operar a um nível de sinal de 3,3V e o RTC a 5V, para que se 

estabeleça a comunicação I2C com o Arduino, é necessária a utilização de um conversor bidirecional. 

Este conversor tem 2 canais bidirecionais (que convertem a tensão de 3,3V para 5V) e 2 unidirecionais 

(5V para 3,3V).  

 XBee1 + Adaptador 

O componente Xbee1 utiliza o protocolo ZigBee, 1mW, e a sua antena é responsável pela receção 

das leituras de corrente da EBElectron. A comunicação entre duas destas antenas é estabelecida até 

uma distância de 120 m (sem obstáculos). Para um melhor encaixe da XBee1 na breadboard, é utilizado 

um adaptador com o mesmo espaçamento de pins desta.  

 EBNeutron  

A EBNeutron é composta pelo microcontrolador Arduino Mega 1280 (em tudo semelhante ao 

Arduino1, mas baseado no processador ATmega1280), tendo uma shield WiFi acoplada, que 

estabelece a ligação com a internet através da rede WiFi da habitação, para proporcionar uma maior 

portabilidade do dispositivo, não condicionando a localização do mesmo. Desta forma, é respeitada a 

dimensão “Localização”, descrita na Tabela 2.1.  
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3.3.2.1  Material Utilizado  

A Tabela 3.3 apresenta a lista de material da EBNeutron. 

  
Quant.  Componente  

Preço  

(€)  

Nomenclatura 

adotada  

EBNeutron  

1x  Arduino Mega 1280  15,18  Arduino2  

1x  Shield Arduino WiFi  69,00  Shield WiFi  

  Cabos de ligação  3,00    

Tabela 3.3 Componentes constituintes da EBNeutron.  

De referir que a utilização de um novo microcontrolador Arduino na conceção da EBNucleus, ao 

invés de apenas um, deve-se à existência de um conflito do pin selector do cartão SD das Shields WiFi 

e TFT (pin digital 4 no Arduino), impossível de manipular via software, impossilitando assim a existência 

destas duas shields em apenas um Arduino.  

 EBElectron  

A EBElectron é composta pelo microcontrolador Arduino Uno Rev3, uma shield XBee acoplada, 

que permite o mais fácil encaixe da antena utilizada para comunicar com a EBProton e por um 

transformador de corrente (TC) que permite a medição da corrente na habitação. A montagem 

(breadboard e esquemática) desta estrutura encontra-se apresentada no Anexo B.  

3.3.3.1 Material  

A Tabela 3.4 apresenta a lista de material do EBElectron.  

Quantidade  Componente  
Preço  

(€)  
Nomenclatura adotada  

  

  1x  Arduino Uno REV3  28,65  Arduino3  

   1x  Shield XBee (A000007)  34,27  Shield XBee    

1x  Antena Xbee S2 Digi International  20,17  XBee2  

1x  
Transformador Corrente STC-013 

100A  

7,72  
TC  

1x  Condensador 10uF  0,12  C1  

2x  Resistência 10kOhm ± 5%  0,20  R10,R11  

1x  Resistência 33Ohm ± 5%  0,10  R12  

1x  Breadboard 4.5 x 4.0 cm  0,40  -  

  Cabos de ligação    -  

1x  Cabo de alimentação 5V-1A      

Tabela 3.4 Componentes constituintes do EBElectron  

A estrutura EBElectron, envolvida por uma caixa protetora, encontra-se apresentada na Figura 

3.10.  
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Figura 3.10 Componentes da EBElectron. (1) Caixa que contém o Arduino3, a antena Xbee e adaptador e 

restantes componentes, excetuando o TC; (2) TC; (3) Cabo de alimentação.  

 Arduino3 

O Arduino3 é um Arduino Uno Rev3 baseado no ATmega328P. Tem 14 pins (input/output) digitais, 

6 inputs analógicos e uma conexão USB, por onde é alimentado à corrente e 1 porta Serial, que 

comunica com o Arduino1. As suas caraterísticas de tensão são as mesmas dos outros dois 

microcontroladores (𝑉𝐶 = 5V), tendo 2KB de memória SRAM e 32KB de memória flash. 

 XBee2 + Shield Xbee 

A antena XBee2, igual à referida na secção 3.3.1.1, encontra-se acoplada a uma shield apropriada 

para o seu encaixe, o que reduz o número de ligações necessárias (cablagem) ao Arduino3. 

 Transformador de Corrente (TC) 

O transformador de corrente (TC), STC-013 100A, é um sensor caraterizado por um enrolamento 

primário, um núcleo magnético e um enrolamento secundário. Está desenhado para produzir uma 

corrente alternada (CA) no seu enrolamento secundário, proporcional à medida no seu primário. A CA, 

que flui no enrolamento primário, 𝐼𝑃, produz um campo magnético no núcleo, que induz uma corrente 

no circuito do enrolamento secundário, 𝐼𝑆, proporcional à do primeiro (Figura 3.11).   

  
Figura 3.11 Corrente gerada pelo sensor: a) representação figurativa; b) esquema de circuito [67].  

A instalação do TC no cabo monofásico da habitação encontra-se apresentada na Figura 3.12.  
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Figura 3.12 Instalação da pinça amperimétrica no cabo monofásico da habitação.  

Pela lei da indução de Faraday [68] tem-se que:  

 
𝑉𝑆 = −𝑁𝑆

𝑑Φ

𝑑𝑡
 (3.10) 

 
𝑉𝑃 = −𝑁𝑃

𝑑Φ

𝑑𝑡
 (3.11) 

em que 𝑉𝑆 e 𝑉𝑃 são a tensão no enrolamento secundário e primário, respetivamente; 𝑁𝑆 e 𝑁𝑃 o número 

de voltas no enrolamento secundário e primário, respetivamente e 
𝑑Φ

𝑑𝑡
 a derivada do fluxo magnético 

com o tempo.  

Dividindo (3.11) por (3.10) obtém-se o rácio do TC, 𝑅á𝑐𝑖𝑜𝑇𝐶 , dado por: 

 
𝑅á𝑐𝑖𝑜𝑇𝐶 =

𝑉𝑃

𝑉𝑆

=
𝑁𝑃

𝑁𝑆

 (3.12) 

Pela lei da conservação da energia, a potência aparente, 𝑃𝑎𝑝, (constituída por uma componente 

ativa, a que realiza trabalho, e uma componente reativa, a que não realiza trabalho e é responsável por 

manter o campo eletromagnético ativo em motores, reatores, transformadores, lâmpadas 

fluorescentes...), é uma grandeza conservada à entrada e saída do transformador:  

   𝑃𝑎𝑝 = 𝐼𝑃𝑉𝑃 = 𝐼𝑆𝑉𝑆 (3.13) 

com 𝐼𝑝 e 𝐼𝑆 as correntes no enrolamento primário e secundário, respetivamente.  

Combinando (3.12) e (3.13), é obtida a equação do transformador ideal: 

 𝑉𝑃

𝑉𝑆

=
𝐼𝑆

𝐼𝑃

=
𝑁𝑃

𝑁𝑆

 (3.14) 

O sensor TC está calibrado para medir um máximo de 100A CA, que traduz o valor quadrático 

médio do máximo de corrente que o sensor suporta, 𝐼𝑟𝑚𝑠. Assim, tem-se que o valor de corrente máxima 

(pico), 𝐼𝑃, é dada por:  

  𝐼𝑃  × 𝐼𝑟𝑚𝑠 = 1.414 × 100 𝐴 = 141.4 𝐴  (3.15)  
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O valor de 𝑅á𝑐𝑖𝑜𝑇𝐶  é especificado pelo fabricante como sendo 𝑅á𝑐𝑖𝑜𝑇𝐶 =
1

2000
. Assim, a partir das 

equações 3.12 e 3.14 obtém-se para a corrente que atravessa o enrolamento secundário:  

  𝐼𝑆 = 𝑅á𝑐𝑖𝑜𝑇𝐶 × 𝐼𝑃 = 0.0707 𝐴  (3.16)  

Uma vez que o sensor TC é do tipo de “saída de corrente”, o sinal de corrente necessita de ser 

convertido para um sinal de tensão, sendo que, para este efeito, é incluída uma resistência de carga. 

Sendo a corrente alternada em torno de 0 e como forma de maximizar a resolução na medição, a tensão 

máxima na resistência de carga deverá ser, então, 𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 = 
𝑉𝐶

2
 = 2.5 𝑉, sendo que o valor ideal para a 

resistência de carga é dado por: 

 
𝑅𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 =

𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 

𝐼𝑆

=
2.5 𝑉

0.0707 𝐴
= 35.4 Ω (3.17) 

Uma vez que este valor de resistência não é usualmente comercializado, tem-se como valor mais 

próximo deste, 33Ω. Foi então adicionada para este efeito uma resistência de carga de 𝑅12 = 33Ω ± 5%.  

Com a montagem até este ponto, caso um dos fios do TC seja conetado ao ground e o valor de 

tensão do segundo fio, em relação ao primeiro seja calculado, obter-se-á uma tensão variável entre 

valores positivos e negativos, respetivamente ao ground. Contudo, os inputs analógicos do Arduino 

necessitam de uma tensão positiva. Este problema é ultrapassado conectando o fio ligado ao ground a 

uma fonte com metade do valor da tensão de alimentação de 5V, fazendo com que a tensão de saída 

do TC oscile em torno do valor de tensão de 2,5V, mantendo-se então positiva. Assim, de forma a tornar 

a tensão mensurável, entre 0V e 𝑉𝐶 , foi criado um divisor de tensão, integrando duas resistências de 

10𝑘Ω ± 5% (𝑅10 , 𝑅11). De referir que a escolha deste valor de resistência permite evitar um considerável 

consumo energético.  

Para reduzir as variações de tensão (ruído) do circuito de corrente contínua (CC) do 

microcontrolador é adicionado um condensador, 𝐶1 = 10𝜇𝐹 com baixa reactância (algumas centenas 

de Ohms), permitindo que haja um caminho alternativo para a CA evitar a resistência. A reactância do 

condensador, 𝑋𝐶, é dada por:  

 
𝑋𝐶 =

1

𝑤𝐶
 

(3.18) 

com a frequência angular, 𝑤 = 2𝜋𝑓 e 𝑓 a frequência (Hz). Para uma CC, onde 𝑓 = 0 𝐻𝑧, 𝑋𝐶 → ∞, não 

sendo, assim, afetada pela presença do condensador.  

Após estas alterações realizadas, a calibração do TC requer a determinação de um valor de 

calibração 𝑌, a utilizar na programação no Arduino3. Desta forma, foi considerado o valor teórico:  

   

 𝑌𝑡é𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑅á𝑐𝑖𝑜𝐶𝑇 

𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

=

100 𝐴
0.05 𝐴
33 Ω

= 60.606 Ω−1 (3.19) 

Com este valor de calibração 𝑌𝑡é𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜, foi realizada a comparação das leituras 𝐼𝑟𝑚𝑠 do TC com uma 

pinça amperimétrica digital, da Xindar4. Para além disso, a partir de um multímetro digital, foram 

                                                      
4 Datasheet disponível em: http://www.xindar.com/assets/xindar-multimetros-pin600_0312.pdf.  
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medidos os valores de tensão na habitação, 𝑉ℎ𝑎𝑏, nesses instantes. Todos estes valores apresentam-

se na Tabela 3.5 e o respetivo ajuste linear às leituras 𝐼𝑟𝑚𝑠 é apresentado na Figura 3.13.  

𝐼𝑟𝑚𝑠 (𝐴)  
 

Erro relativo  

𝐼𝑟𝑚𝑠 (%)  
𝑉ℎ𝑎𝑏 (𝑉)  

Pinça Amperimétrica  Sensor TC  

0,68  0,68  0  225,8  

0,77  0,77  0  226,7  

1,07  1,10  +3  226,0  

1,13  1,13  0  225,2  

4,23  4,50  +6  224,9  

7,23  7,81  +8  224,7  

 9,85  10,39  +5  222,5  

11,08  11,35  +2  223,5  

13,45  14,3  +6  222,3  

Tabela 3.5 Leituras de 𝐼𝑟𝑚𝑠 do TC e da pinça Xindar e tensão medida nesses instantes.  

  
Figura 3.13 Equação de ajuste às leituras do TC, utilizando uma pinça amperimétrica digital para calibração.  

A tolerância da resistência de carga é de ± 5% e o TC tem uma tolerância afirmada nos ±3%. Isto 

indica um erro esperado às medições do TC de ± 8%, comparando com as leituras reais. De facto, por 

observação da Tabela 3.5, constata-se que o erro relativo percentual não ultrapassa este valor. Admite-

se que as leituras reais são aquelas da pinça amperimétrica, contudo, apesar do datasheet da pinça, 

não ter qualquer informação acerca do erro da medição, é expectável que a este lhe esteja associado 

uma determinada precisão.  

Para o valor de tensão fornecida à habitação considerou-se a média medida pelo multímetro, 𝑉ℎ𝑎𝑏 =

225 𝑉 , para o cálculo da potência aparente na Energy Box. Assim, após realizadas as devidas 

alterações na montagem da EBElectron, tem-se que a potência aparente consumida na habitação, 𝑃𝑎𝑝, 

será dada por:   

 𝑃𝑎𝑝 = 𝑉ℎ𝑎𝑏  ×𝐼𝑟𝑚𝑠 = 225×𝐼𝑟𝑚𝑠 
(3.20) 
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 ENERGY BOX: ARQUITETURA DE SOFTWARE  

 Funcionalidades de Software  

A Energy Box tem como principais funcionalidades:  

• Navegação simples e fluida pelos menus da interface;   

• Visualização das leituras dos sensores de potência, temperatura, humidade e gás GLP;  

• Previsão de quantidade de energia consumida no período de faturação;  

• Visualização do consumo de CO2 e gasto monetário atual;  

• Comparação com outras tarifas de rede;  

• Disponibilização da previsão meteorológica do dia atual e dos dois dias seguintes;  

• Estimação de potência de standby;  

• Configuração de definições de consumo (potência contratada, desejada, tipo e preço de 

tarifa energética, dinheiro objetivo a gastar no período de faturação, número de 

moradores);  

• Alertas e informações exibidas no display, com auxílio de elementos luminosos e 

sonoros;  

• Alertas de email;  

• Visualização dos consumos num servidor web;  

• Partilha de informações de consumo na rede social Facebook;  

• Registo de informação de consumos energéticos e de definições de utilizador num 

cartão de memória.  

 Funcionamento Geral  

Fazendo uso de uma interface instalada na EBProton e de um servidor na web, este protótipo 

assenta, maioritariamente, num tipo de feedback direto, descrito na secção 2.1, sendo dada particular 

atenção às dimensões formuladas por Froehlich [38] e descritas na Tabela 2.1 (excetuando a dimensão 

“Localização”, já completada de acordo com a secção 3.3.2), de forma a potenciar, de forma eficaz, 

uma mudança de comportamento no utilizador. Para completar as dimensões referidas, os princípios 

que permitem a obtenção de um elevado nível de aceitação do utilizador, descritos na secção 2.5.2, 

são também explorados. De referir que foram feitas várias alterações à conceção do software deste 

protótipo, baseadas nas opiniões do utilizador, reunidas após quatro encontros de troca de ideias. Desta 

forma, o envolvimento do utilizador acabou por tornar a utilização do protótipo uma atividade mais eficaz 

e estimulante para este.  

A navegação pelos diferentes menus do display presente na EBProton dá-se de uma forma 

simplificada, em que o utilizador apenas necessita de utilizar os botões esquerdo e direito do joystick 

para mudar o tipo de informação apresentada, acabando por não ser justificada a criação de caminhos 
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alternativos, como descreve o princípio “Flexibilidade e eficiência de utilização”. A utilização de um 

joystick de navegação acaba por potenciar o nível de interação do utilizador e de flexibilidade de 

exibição da informação, sendo assim cumprida a dimensão “Meio de Apresentação”. As leituras 

apresentadas recorrem às unidades de medida mais comuns, de forma a cumprir a dimensão 

“Unidades de Medida”, permitindo, assim, que a informação seja entendida pela maioria dos 

utilizadores.  

Cada um dos menus apresenta apenas a informação estritamente necessária e de forma informal, 

sem que haja uma sobrecarga desta, permitindo uma maior atratividade por parte do utilizador e 

fazendo com que este não seja desmotivado por informação irrelevante ou difícil de interpretar 

(cumprimento da dimensão “Push/Pull”). Desta forma, o sistema desenvolvido assenta numa “Estética 

e design minimalista”, permitindo também uma “Correspondência entre o sistema e o mundo real”, uma 

vez que a sua linguagem se baseia em sistemas energéticos atuais.  

Como forma de ajustar o perfil de consumo na habitação, a Energy Box permite que o utilizador 

defina algumas informações energéticas relevantes. Dispõe também de um sistema de alertas visuais, 

apoiado por um conjunto de alertas luminosos, sonoros e de email, que permitem uma maior 

proximidade e inteligibilidade do utilizador, aumentando assim a eficácia na consciencialização de 

possíveis consumos excessivos. A Energy Box tem também a capacidade de realizar o envio das 

leituras para um servidor na web, podendo o utilizador acompanhar a evolução dos seus consumos em 

tempo real, em qualquer local, desde que conectado à internet. Para além disso, partilha a informação 

dos consumos numa rede social, de forma a promover a comparação do seu perfil de consumo com 

outros utilizadores de energia e conecta a um servidor na web para obter informações sobre a previsão 

meteorológica.  

O registo no cartão de memória, das leituras dos sensores, de energia e CO2 consumidos e de 

gasto monetário e a hora correspondente dos eventos, é realizado em intervalos de 1 minuto no ficheiro  

“datalog.txt”. Para permitir que os valores de energia e gasto monetário para as diferentes tarifas de 

energia, que se acumulam ao longo do tempo, não sejam restaurados a 0, sempre que se reinicie a 

Energy Box, são atualizados no ficheiro “values.txt”, sempre que se verifique uma alteração nalgum 

destes. Caso algum alerta seja exibido, a condição específica que ocorre é registada num ficheiro 

“warning.txt”, de modo a poder verificar na análise dos resultados os momentos em que ocorrem e 

quando são encerrados pelo utilizador, de forma a poder compreender o seu comportamento após ter 

o contacto com alguma situação não recomendada. Todas as definições de consumo, inseridas no 

menu de definições, bem como algumas variáveis temporais relacionadas com o período de faturação, 

são guardadas no ficheiro “settings.txt”; a descrição textual das condições climatéricas, utilizada na 

funcionalidade de previsão meteorológica, é armazenada no ficheiro “weather.txt”.   

 Todas as imagens5 que acompanham a interface encontram-se armazenadas na pasta “images” 

e funcionam como elementos que auxiliam o utilizador a um melhor reconhecimento da interação com 

que se depara, respeitando o princípio “Reconhecimento em detrimento de recordação”.  

                                                      
5 Imagens retiradas de http://flaticon.com; Autores: Freepik, Yannick, Butterflytronics, Daniel Bruce, Hand Drawn 

Goods, GraphicsBay, Robin Kylander, Amit Jakhu, Andrea Severgnini, Vectors Market, Remi McCin e AhnGreen.  
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O código do software das estruturas EBProton, EBNeutron e EBElectron, constituintes da Energy 

Box, encontram-se, respetivamente, nos Anexos C, D, E.  

 Interação EBElectron-EBProton-EBNeutron  

1480 amostras de valor de corrente 𝐼𝑟𝑚𝑠 são medidas na EBElectron, com o valor de calibração 

𝑌𝑡é𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 = 60.606 Ω−1, sendo a média desse valor enviada a cada 1 segundo para a EBProton. A 

EBProton, a cada 10 segundos, envia a informação da potência aparente (calculada a partir da equação 

3.20), temperatura e humidade relativa interior, níveis de gás, potência contratada, energia e CO2 

consumidos e gastos monetários para a EBNeutron, que por sua vez faz a comunicação com a web 

para o envio de dados; da EBNeutron para a EBProton, são enviadas as informações climatéricas.  

 Interface local  

A Energy Box possui uma interface (concebida na Shield TFT) que utiliza convenções de outros 

produtos ou plataformas, de forma a haver uma “Consistência e padrões” na informação apresentada. 

Existem sete menus principais que disponibilizam a informação dos consumos energéticos, leituras dos 

sensores e variáveis atmosféricas, um menu inicial, um menu relativo às definições do cartão microSD 

e um menu para a configuração de definições do utilizador. As leituras dos sensores são atualizadas 

de segundo a segundo, permitindo, assim, uma ação mais rápida do utilizador, em caso de alguma 

anomalia. Desta forma, é atendida a dimensão “Granularidade de informação”. De modo a haver um 

maior “Controlo e liberdade do utilizador” na navegação da interface, as configurações definidas pelo 

utilizador podem ser alteradas a qualquer momento. Toda a interface está apresentada de modo a 

cumprir a organização dos elementos visuais descritos na secção 2.5.2.2, respeitantes à dimensão 

“Design Visual”.  

 Menu 0: SD Settings  

Neste menu, o utilizador pode restaurar os seus valores de consumo e configurações a 0, ou ejetar 

o cartão de memória com segurança (Figura 4.1).   

  

Figura 4.1 Ecrã Menu SD Settings: Definições cartão SD.  
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4.3.1.1 Ejeção do cartão SD com segurança.  

Todos os ficheiros “.txt” em utilização são fechados, evitando que os dados sejam corrompidos 

caso o utilizador deseje desligar a EBNucleus. Uma mensagem a pedir ao utilizador para aguardar o 

fecho da comunicação com o cartão é exibida (Figura 4.2). Após 3 segundos, a informação de que o 

cartão de memória poderá ser removido é exibida (Figura 4.3).  

 

Figura 4.2 Ecrã SD Settings: Aguardar o fecho do 

registo de ficheiros no cartão. 

 

Figura 4.3 Ecrã SD Settings: Remover o cartão de 

memória. 

Caso o utilizador remova o cartão e tente reiniciar a EBProton sem este, é exibido um aviso a pedir-

lhe para voltar a colocar o cartão e reiniciar de novo a EBProton (Figura 4.4).  

  

Figura 4.4 Ecrã SD Settings: Inserir cartão de memória e reiniciar Energy Box.  

4.3.1.2 Restauro a todas as definições inseridas pelo utilizador  

Nesta opção, todas as configurações definidas pelo utilizador são restauradas a 0 (Figura 4.5), bem 

como o valor de potência de standby, os registos da energia, gastos monetários e consumos de CO2.  

  

Figura 4.5 Ecrã SD Settings: Valores restaurados a 0.  
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 Menu 1: Weather  

Após a inicialização da Energy Box, a informação meteorológica é obtida através deste menu, caso 

o utilizador prima o botão OK do joystick da EBProton, durante 3 segundos (Figura 4.6). Após esta 

interação, é enviado um pedido à EBNeutron para obter a previsão meteorológica a partir da web; 

quando estes dados são recebidos na EBNeutron são posteriormente enviados para a EBProton. Após 

esta primeira interação do utilizador, as informações das condições da meteorologia são atualizadas 

automaticamente, de oito em oito horas.  

  

Figura 4.6 Ecrã Menu Weather: “Clicar (OK) para 

obter previsão climatérica”. 

 

Figura 4.7 Ecrã Menu Weather: (1) Temperatura 

interior; (2) Humidade relativa interior; (3) Previsão 

climatérica. 

São também apresentadas as caraterísticas ambiente no interior da habitação, temperatura e 

humidade relativa, acompanhadas por imagens ilustrativas (Figura 4.7 (1,2)). A integração das 

condições climatéricas é possibilitada pela ferramenta Temboo 6 , que estabelece uma ligação 

Application Programming Interface (API) com o servidor de condições climatéricas Yahoo Weather, 

simplificando a codificação do programa executado na EBNeutron e permitindo uma extração filtrada 

da informação pretendida. A informação meterológica do dia atual e dos dois dias seguintes recebida 

é ilustrada por imagens associadas às condições em questão, acompanhadas por uma descrição 

textual das mesmas (Figura 4.7 (3)).  

 Menu 2: Home (Date and Time)  

O Menu Home tem como finalidade principal exibir a data e hora e o período de tarifa atuais (Figura 

4.8 (1) e (2), respetivamente), informar o utilizador da melhor hora para consumir energia, de uma forma 

simplificada (Figura 4.8 (3)) e disponibilizar o valor da temperatura no interior da habitação (Figura 4.8 

(4)). Neste menu, a informação das data e hora atuais exibidas, está programada para alterar 

automaticamente quando se dá a mudança do horário em vigor (horário de verão e inverno); para além 

disso, e apenas por razões estéticas, varia de tonalidade ao longo do dia. É também disponibilizada a 

informação da temperatura no interior da habitação, 𝑇𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1: o seu valor assume uma cor azul caso 

assuma um valor inferior a 20°C, vermelha no caso de um valor superior a 27°C, ou verde nos restantes 

casos.  

                                                      
6 Ferramenta disponível em: https://temboo.com/  
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Figura 4.8 Ecrã Menu Home: (1) Data e hora (2) Período atual de tarifa; (3). Utilizar energia/máquina de lavar: (4) 
Temperatura interior.  

Após a definição do plano de tarifa pelo utilizador e com base na hora e dia atual, é apresentado o 

período de tarifa7 em vigor. Se nenhum plano de tarifa estiver selecionado será pedido ao utilizador que 

o defina, navegando até o menu de definições (Figura 4.8 (2)). Caso o período seja o de vazio, será 

exibido “OFF-PEAK”, a cor verde (Figura 4.9); para o caso de fora de vazio, será exibido “PEAK”, a 

vermelho (Figura 4.10). No caso de o período atual da tarifa ser o de fora de vazio será apresentado o 

tempo em falta para o período de tarifa mais barato, como forma de informar o utilizador do tempo que 

será recomendado aguardar para utilizar equipamentos de maior consumo energético. Esta 

funcionalidade poderá auxiliar na redução de custos em situações em que o utilizador queira utilizar um 

equipamento que não seja prioritário, num período de fora de vazio. A informação do tempo em falta 

para o período de vazio poderá incentivar o utilizador a alterar os horários de utilização dos 

equipamentos, como exemplo, da máquina de lavar roupa, equipamento que pode ser utilizado num 

período de vazio, mas que é muitas vezes utilizado ao anoitecer, em que o período é de fora de vazio 

(quando os moradores chegam à habitação). Para a situação de o plano de tarifa ser simples, será 

apresentada a azul, a palavra “NORMAL” (Figura 4.11).   

  

Figura 4.9 Ecrã Menu Home: período de vazio. 

 

Figura 4.10 Ecrã Menu Home: período de fora de 

vazio. 

 As informações recomendativas do “melhor período para consumir energia?” e “utilizar máquina 

de lavar?” estão diretamente relacionadas com o período de tarifa atual. A primeira questão tem o intuito 

de servir como indicador para informar do melhor período de utilização de aparelhos com maior 

consumo energético, cuja ação de utilização poderá ser recalendarizada para período cujo custo 

monetário é inferior): o círculo correspondente terá uma sinalização verde caso o período atual seja o 

                                                      
7 Os períodos de entrega de energia eléctrica a clientes finais são estipulados pela ERSE, Entidade Reguladora 

de Serviços Energéticos. Acessível em: 

http://www.erse.pt/pt/electricidade/tarifaseprecos/periodoshorarios/paginas/default.aspx  
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de vazio, vermelha em caso de período de fora de vazio, ou azul, caso a tarifa seja a simples (neste 

caso específico, esta funcionalidade não surtirá o efeito desejado). 

 

Figura 4.11 Ecrã Menu Home: período simples.  

A segunda questão direciona-se, em específico, para a utilização da máquina de lavar, que acabou 

por ser uma funcionalidade implementada para satisfazer um requisito desejado pelo utilizador, mas 

que podia ser associado a outros equipamentos (assente no co-design participativo). A sua sinalização 

terá, para além do período de tarifa, a influência da previsão meteorológica para o dia atual:  

• No período de vazio, a sinalização poderá tomar duas cores:   

o verde, se previsão meteorológica indicar que não irá ocorrer precipitação, 

significando que a máquina de lavar roupa poderá ser utilizada (uma vez que, a 

roupa poderá ser colocada a secar no exterior da habitação, posteriormente, 

evitando a utilização da máquina de secar roupa);  

o se estiver prevista precipitação, e apesar do período ser o de vazio, não é 

recomendada a utilização da máquina de lavar (a não ser, claro, que o utilizador 

tenha a possibilidade de secar a roupa no interior da habitação), tendo a 

sinalização uma cor amarela.   

• Para o período de fora de vazio, esta luz tomará a cor vermelha, qualquer que seja a 

previsão climatérica.   

• Para o caso de um plano de tarifa simples, a sinalização será:  

o vermelha, para o caso de haver precipitação; o verde, em caso contrário.   

• Se o plano de tarifa não estiver definido, ambas as sinalizações estarão a branco.  

Em suma, este menu tem como principal objetivo levar o utilizador a reduzir e recalendarizar a 

utilização dos aparelhos domésticos, sendo assim cumpridas duas das ações expectáveis do utilizador, 

descritas na secção 0.   

 Menu 3: Power  

A potência aparente consumida, em Watts (W), é apresentada através de um medidor em forma 

de anel (Figura 4.12 (1)), em que se dá um gradiente da cor verde para a vermelha com o aumento do 

seu consumo. Para potências consumidas até metade da potência contratada, apresentar-se-á a cor 

verde; a partir daí dar-se-á um gradiente da cor amarela, passando pela cor laranja (para valores de 

potência até três quartos da potência contratada), até à cor vermelha. De notar que este gradiente só 

estará funcional após o utilizador definir qual a sua potência contratada.  
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Após a definição das potências de standby e contratada, o utilizador poderá visualizá-las neste 

menu (Figura 4.12 (2,3), respetivamente), de forma a poder comparar com o seu consumo instantâneo, 

através do valor numérico de potência, de uma forma mais rápida. O estado da comunicação com a 

EBElectron (Figura 4.12 (4)) é traduzido por uma sinalização intermitente entre o verde (receção de 

dados) e vermelha (a aguardar dados). Caso a sinalização vermelha seja constante, significará que 

existe algum problema na comunicação. Se porventura existir uma falha na comunicação, detetada por 

um intervalo de receção de informação da EBElectron superior ao esperado, os cálculos de energia 

são pausados.  

  

Figura 4.12 Ecrã Menu Power. (1) Medidor anelar de potência aparente; (2) Potência standby; (3) Potência 
contratada; (4) Estado da receção de dados da EBElectron.  

 Menu 4: Energy  

Neste menu é fornecida a informação do consumo de energia, em kWh, desde o início do período 

de faturação e de utilização da Energy Box (Figura 4.13 (1 e 2)). De forma a ir de encontro à dimensão 

“Comparações”, o utilizador poderá também ter uma perceção da quantidade de energia consumida, 

através da comparação em termos percentuais com o consumo médio de eletricidade no setor 

doméstico, por habitante, em Portugal, de 1144,7 kWh/ano8 (Figura 4.13 (3)):   

• Caso o consumo esteja acima da média, a mensagem ”above average by x%” será 

apresentada a cor vermelha;  

• caso contrário, será apresentada, com cor verde, a mensagem “below average by  x%”.   

Esta comparação tem por base a previsão da energia consumida até o final da fatura (admitindo 

uma taxa de consumo linear), de acordo com a energia consumida pelo utilizador num determinado 

intervalo de tempo (caso o consumo seja, por exemplo, de 10 kWh no período de um dia, assume-se 

uma que, para 30 dias, o consumo será de 300 kWh).  

Para o cálculo da energia (cumulativa), dada em kWh é utilizado um valor médio de potência, 

𝑃𝑎𝑝.𝑚é𝑑𝑖𝑎(𝑊), calculado a partir das duas últimas leituras de corrente 𝐼𝑟𝑚𝑠 recebidas da EBElectron; é 

também calculado o tempo de receção entre estas, de forma a calcular o intervalo de tempo 𝑑𝑡(𝑠). 

Tem-se assim para o cálculo de Energia, 𝐸:  

   

 
𝐸 (𝑘𝑊ℎ) =

𝑃𝑎𝑝.𝑚é𝑑𝑖𝑎

1000𝑊
×

𝑑𝑡

3600𝑠
 (4.1) 

                                                      
8 Disponível em: 

http://www.pordata.pt/Portugal/Consumo+de+energia+el%C3%A9ctrica+per+capita+total+e+por+tipo+de+consu 

mo-1230  



 

47  

  

 

  
Figura 4.13 Ecrã Menu Energy: (1) Energia consumida no período de faturação; (2) Comparação com o consumo 

médio de energia por habitante, em Portugal; (3) Energia total.  

 Menu 5: CO2 Emissions  

No menu 5 é disponibilizada a informação do consumo estimado de CO2 (kg), durante o período de 

faturação e total acumulado (Figura 4.14 (1 e 2)). A quantidade de CO2 produzida é calculada a partir 

do fator de emissão de CO2, 𝐹𝐶𝑂2 = 185.49 𝑔/𝑘𝑊ℎ, retirado do valor da rotulagem de CO2 para a 

eletricidade para o sector residencial, com base nos dados da EDP9.  

  

Figura 4.14 Ecrã Menu CO2 Emissions: (1) Consumo de CO2 no período de faturação; (2) Consumo total de CO2.  

 Menu 6: Money Spent  

No menu dos gastos monetários o utilizador pode visualizar a estimativa em euros (€) da fatura de 

energia (Figura 4.15 (1)). Esta estimativa tem em conta a soma do consumo normal estimado (dado 

pelo preço instantâneo de tarifa/kWh) com a tarifa transitória de venda a clientes finais para a potência 

contratada de 3,45 kVA na habitação (0,1584 €/dia)10, acrescida do valor de IVA de 23% (valor em 

vigor no período de teste do protótipo).  

 São também apresentados neste menu o tipo e preço da tarifa (Figura 4.15 (2)) e o dinheiro 

restante até atingir o objetivo de gasto até o fim do período da fatura (Figura 4.15 (3)). Caso a tarifa 

seja bi-horária o utilizador é informado do preço de tarifa em vigor, assinalado a vermelho, e o posterior 

a preto (Figura 4.16); se o utilizador não tiver o plano de tarifa definido, será exibida uma mensagem a 

pedir-lhe para configurá-lo no menu de definições (Figura 4.17).  

  

                                                      
9 Disponível em:  

http://www.edpsu.pt/pt/origemdaenergia/Folhetos%20de%20Rotulagem/Rotulagem%20de%20energia%20el%C3 

%A9ctrica%20EDP%20SU%202015.pdf  
10 Disponível em: https://www.edpsu.pt/pt/particulares/tarifasehorarios/BTN/Pages/TarifasBTNate20.7kVA.aspx  
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Figura 4.15 Ecrã Menu Money Spent: (1) Dinheiro 

gasto no período de faturação; (2) Tipo e preço de 

tarifa; (3) Dinheiro objetivo restante até o fim do 

período de faturação. 

 

Figura 4.16 Ecrã Menu Money Spent: tarifa bi-horária. 

 
Figura 4.17 Ecrã Menu Money Spent: período não definido.  

 Menu 7: Gas Detector  

  

Figura 4.18 Ecrã Menu Gas Detector.  

A concentração de gás GLP, em ppm, é apresentada através de um medidor em forma de anel 

(Figura 4.18), tal como a potência, mas surgindo com um gradiente de cores do azul escuro (passando 

pelo verde e laranja) até o vermelho escuro.  
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 Menu 8: Tariff Comparison  

 

Figura 4.19 Ecrã Menu Tariff Comparison: (1) 

Mensagem conclusiva da melhor tarifa 

 

Figura 4.20 Ecrã Menu Tariff Comparison: Nenhuma 

tarifa selecionada. 

Neste menu é apresentada uma comparação entre o preço acumulado na  tarifa de energia utilizada 

na habitação e as outras existentes (entre simples, bi-horária diária e bi-horária semanal), de modo a 

poder prever se a tarifa utilizada é a mais conveniente no que diz respeito à poupança monetária. Caso 

a sua tarifa seja aquela que reflita uma maior poupança monetária, será indicada, ao utilizador, uma 

mensagem a cor verde, informando-o que a tarifa selecionada é a melhor entre todas as opções. Caso 

contrário, ser-lhe-á indicada uma mensagem a vermelho, informando o facto da tarifa em utilização não 

ser a mais indicada (Figura 4.19 (1)). Se o utilizador não tiver definido o seu plano de tarifa, será exibida 

a mensagem “No tariff plan selected” (Figura 4.20).  

 Menu 9: Settings   

Neste menu de definições, o utilizador tem a possibilidade de configurar valores de potência, 

selecionar o tipo e preço de tarifa de energia utilizada, escolher um máximo de dinheiro que pretende 

gastar durante o período de faturação e selecionar o número de moradores da habitação (Figura 4.21).  

  

Figura 4.21 Ecrã Menu Settings.  

4.3.7.1 Definições de potência  

Neste menu, o utilizador tem a possibilidade de definir o valor da potência contratada, a potência 

máxima que deseja consumir, bem como calcular a potência de standby da habitação (Figura 4.22). Na 

janela de configuração do valor de potência contratada/máxima desejada, o utilizador tem a 

possibilidade de selecionar um valor de potência máximo (W) que pretende consumir, bem como de 

definir o valor da potência contratada à sua empresa fornecedora de energia (Figura 4.23). Esta variável 
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é apresentada em kVA (e não em W, apesar de representarem a mesma quantidade) uma vez que 

será mais fácil para o utilizador aferir qual o seu valor na sua fatura, uma vez que é nestas unidades 

que se apresenta. No caso do valor da potência máxima desejada ser superior ao valor da potência 

contratada, é emitida uma janela de aviso, sendo que os dois valores só serão gravados após satisfeita 

esta condição (Figura 4.24).  

  
Figura 4.22 Ecrã Menu Settings: Power  

 

Figura 4.23 Ecrã Menu Definições Potência 

desejada/contratada. 

 

Figura 4.24 Ecrã “Erro na configuração de valores de 

potência”. 

Na opção de cálculo de potência de standby, a Energy Box fará um registo das leituras de potência 

a cada 30s, durante 30 minutos, fazendo posteriormente o cálculo do valor médio e máximo registado. 

Antes da Energy Box iniciar este procedimento, o utilizador é aconselhado a desligar todos os aparelhos 

domésticos, luzes e outros aparelhos não essenciais, de modo a se poder obter um valor fidedigno de 

potência (Figura 4.25). Este registo de dados é feito durante um período de 30 minutos, uma vez que 

existem aparelhos, como o caso do frigorífico, que têm um consumo energético intermitente ao longo 

do tempo (ON/OFF). Após o início das medições de potência para este efeito, onde a média é calculada 

e o tempo restante para o processo ser completado é exibido (Figura 4.26), o utilizador poderá navegar 

livremente pelos outros menus, ficando a Energy Box a realizar os cálculos em segundo plano. Quando 

o processo estiver completo é exibido o ecrã representado na Figura 4.27. 
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Figura 4.25 Ecrã que antecede o cálculo da 

potência de standby 

 

Figura 4.26 Ecrã cálculo da potência de standby. 

  
Figura 4.27 Ecrã cálculo da potência de standby completo.  

4.3.7.2 Definições de plano de tarifa  

Neste submenu (Figura 4.28), o utilizador configura as definições das tarifas normal e bi-horária 

(diária e semanal), para que se efetuem os cálculos associados aos gastos monetários e comparação 

de tarifas.   

  
Figura 4.28 Ecrã Menu de plano de tarifa.  

Caso o utilizador opte pela tarifa normal, terá de definir o preço unitário de rede (Figura 4.29).   

  
Figura 4.29 Ecrã Inserção de preço de tarifa normal.  

No caso do utilizador ter selecionado a opção de tarifa b-horária, são-lhe apresentados, em forma 

de gráficos circulares, os horários dos períodos em questão (Figura 4.30 a Figura 4.33).   
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Figura 4.30 Ecrã Horário tarifa diária 

 

Figura 4.31 Ecrã Horário tarifa semanal, segunda a 
sexta feira e domingo. 

 

Figura 4.32 Ecrã Horário tarifa semanal, sábado 
(horário de inverno) 

 

Figura 4.33 Ecrã Horário tarifa semanal, sábado 
(horário de verão). 

Após a escolha do tipo de tarifa bi-horária, o utilizador preenche os preços de tarifa para os períodos 

de vazio e fora de vazio (Figura 4.34).  

  
Figura 4.34 Ecrã Inserção de preço de tarifa bi-horária.  

Depois da definição do preço de uma determinada tarifa, é exibida uma janela (Figura 4.35) a 

perguntar ao utilizador se essa é a utilizada na sua habitação, tendo este que escolher entre duas 

opções (Sim / Não). Caso a resposta seja afirmativa, a EBProton assume essa como sendo a tarifa 

utilizada e os cálculos dos consumos de fatura são feitos considerando esses preços definidos; se a 

resposta for negativa, estes preços de rede apenas são utilizados na comparação das tarifas. Esta 

funcionalidade vai de encontro, apesar de forma subtil, à “Prevenção de erros” descrita na secção 2.5.2, 

não permitindo que uma tarifa seja automaticamente selecionada como a utilizada na habitação, como 

predefinição.  
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Figura 4.35 Ecrã confirmação de definição de plano de tarifa.  

4.3.7.3 Definições de gastos monetários  

  

Figura 4.36 Ecrã configuração de período de faturação e dinheiro objetivo a gastar nesse período.  

Neste menu, o utilizador poderá motivar-se com um objetivo que visa a poupança monetária, 

inserindo, primeiramente, qual o seu período de faturação (1 ou 2 meses). Após isto, define quanto 

dinheiro pretende ter como objetivo gastar durante todo esse período (Figura 4.36). De notar que este 

período tem o seu início a partir do momento em que o utilizador escolhe qual a periodicidade da sua 

faturação.  

4.3.7.4 Definição de número de moradores  

De forma a poder comparar o consumo energético da habitação com o consumo médio por 

habitante, no setor doméstico, em Portugal, este menu (Figura 4.37) permite ao utilizador inserir o 

número de moradores na habitação, de forma a permitir calcular uma previsão do consumo energético 

até o fim do período de fatura, por morador da habitação, assumindo um rateamento do consumo 

energético por todos os moradores. Nesta janela é também exibido o último valor gravado pelo 

utilizador.  

  
Figura 4.37 Ecrã configuração do número de moradores.  
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 Eventos  

No caso de certas condições serem estabelecidas, a Energy Box exibe no seu display, uma janela 

(elemento visual) com uma mensagem relacionada com esse evento. Para que esta seja fechada, e 

para que possa continuar a interagir com as capacidades do protótipo, o utilizador deverá premir o 

botão (OK) do joystick, garantindo assim que é confrontado com o evento ocorrido, consciencializando-

o, e a partir daí, poder tomar uma decisão. Como mecanismo auxiliar, estas janelas são acompanhadas 

de elementos luminosos que permanecem ativos sempre que uma certa condição seja estabelecida, 

de modo a permitir que o utilizador tenha uma perceção imediata do que está a acontecer com os seus 

consumos. Cada um dos quatro LEDs existentes está atribuído a uma variável pré-definida: o LED1 

varia com a mudança de temperatura, o LED2 com a quantidade de potência consumida, o LED3 com 

a quantidade de gás detetado e o LED4 com o período atual de consumo da tarifa. Para além dos 

elementos de alerta luminosos, o piezo é responsável pela emissão de sons, com uma duração e 

frequência (Hz) caraterísticas, de modo a que o utilizador, ao fim de algum tempo de utilização da 

Energy Box, identifique auditivamente qual das leituras deteta alguma alteração. Em certas condições, 

será também enviado um email para a conta email do utilizador (neste caso, foi utilizada uma conta 

Gmail que, a partir da “Internet das Coisas”, estabelece comunicação com a plataforma Temboo, 

facilitando a programação da EBNeutron) a alertá-lo de possíveis excessos de consumo.  

Estes elementos, acionados para determinados eventos, são estruturados de forma a impulsionar 

uma maior consciencialização do utilizador quanto aos seus consumos, recorrendo a um feedback 

frequente, de forma a atender assim à dimensão “Frequência” e aumentando, como pretendido, a 

“Visibilidade do estado do sistema”. Para além disso, são implementadas mensagens em alguns dos 

eventos que permitem o “Auxílio no reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros”, com 

soluções para a redução de consumos, auxiliando o utilizador para uma mudança do seu 

comportamento (dimensão “Ação Recomendativa”).  

4.3.8.1 Alertas de Consumo  

A potência, a energia, o gasto monetário, o gás e a temperatura estão associados à emissão de 

alertas, quando certos valores são ultrapassados. De seguida são apresentados os alertas visuais da 

interface de cada uma destas variáveis, bem como a referência da sinalização luminosa, sonora e email 

que os acompanham.   

De modo a responder a um estado de conforto do utilizador, são acionados alertas consoante a 

temperatura interior da habitação. Desta forma, os alertas emitidos têm o intuito de influenciar, 

principalmente, a utilização (ou não) do ar condicionado, que por muitas vezes é ligado sem que seja 

necessário, apenas por mera rotina. Assim, para condições relativas a mudanças de temperatura 

(𝑇𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1), a Energy Box executa as seguintes funções: para temperatura 𝑇𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1 < 20°C, é exibido o 

ecrã representado na Figura 4.38 e dá-se acendimento de uma luz azul; para valores de temperatura, 

20°C ≤𝑇𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1 ≤ 27°C, dá-se o acendimento de uma luz verde; quando 𝑇𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1 > 27°C, é exibido o 

ecrã representado na Figura 4.39 e uma luz vermelha é acesa. Os sons de alerta, emitidos para 

temperaturas fora dos limites 20°C ≤ 𝑇𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1 ≤ 27°C, têm uma frequência de 1000 Hz e uma duração 
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de 2 segundos. Apesar da sinalização luminosa permanecer sempre ativa, os alertas sonoros e visuais 

(na interface) são emitidos com uma periodicidade de 8 horas.  

     
 Figura 4.38 Alerta visual temperatura reduzida  Figura 4.39 Alerta visual temperatura elevada.  

Quando a potência (𝑃𝑎𝑝.) ultrapassa o valor correspondente a 80% da potência contratada (𝑃𝐶𝑜𝑛𝑡.), 

ou caso ultrapasse o valor de potência desejado o LED2 passará a acender a luz vermelha e é emitido 

um som (frequência de 1500 Hz) de alerta para cada um destes avisos (durante 10 segundos no 

primeiro caso, 5 segundos no segundo); caso contrário, a luz verde permanecerá ligada. Os alertas 

visuais correspondentes, representados nas Figuras 4.40 e 4.41, surgem no display com uma 

periodicidade de 1 minuto, caso as condições de excesso de consumo se mantenham.  Para o caso de 

a potência ultrapassar os 80% da potência contratada, será enviado um alerta de email para a conta 

do utilizador pela EBNeutron, pedindo-lhe para tentar desligar aparelhos desnecessários (Figura 4.42). 

Como forma de não sobrecarregar a caixa de entrada da conta de email do utilizador, no caso de a 

potência ser elevada durante um longo período de tempo, a Energy Box envia o alerta com uma 

periodicidade de 60 minutos (caso esta condição seja estabelecida novamente).   

     

 Figura 4.40 Alerta visual 80% potência contratada  Figura 4.41 Alerta visual potência desejada  

 
Figura 4.42 Email de alerta de potência elevada, recebido pelo utilizador.  

Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, o limite de exposição 

admissível de um ser humano ao gás GLP é de 1000 ppm e, segundo o Instituto Nacional para 

Segurança e Saúde Ocupacional, o valor de 2000 ppm corresponde ao imediato perigo para a vida e 

ultrapassada.   ul trapassada.   

  

https://osha.europa.eu/pt
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saúde11. Deste modo, desde que a concentração ultrapasse o limite de exposição admissível, será 

emitido o alerta visual representado na Figura 4.43, o LED3 acenderá a luz vermelha e será emitido um 

som (frequência 500 Hz) de alerta com a duração de 20 segundos; os alertas visual e sonoro são 

emitidos com uma periodicidade de 15 minutos, caso se estabeleça novamente a condição descrita e 

o LED3 manterá a luz vermelha acesa desde que a condição se estabeleça. Caso este limite de 1000 

ppm seja ultrapassado, será também enviado um email pela EBNeutron ao utilizador, com a 

periodicidade de 60 minutos, a pedir que verifique alguma possível fuga de gás (Figura 4.44).   

  

Figura 4.43 Alerta visual percentagem de gás ultrapassada.  

 
Figura 4.44 Email de alerta de presença de gás elevada, recebido pelo utilizador.  

Quando o gasto monetário atinge os limites de valores correspondentes a 50% e 90% do dinheiro 

definido como objetivo, é acionado o alerta visual representado na Figura 4.45, acompanhado de um 

aviso sonoro (750 Hz, durante 2 segundos). Ao contrário dos alertas enumerados até agora, este 

apenas se dá por uma vez para as respetivas condições de dinheiro gasto descritas.  

  

Figura 4.45 Alerta visual 50%/90% do dinheiro objetivo ultrapassado.  

                                                      
11 Limites disponíveis em: https://hazmap.nlm.nih.gov/category-details?table=copytblagents&id=174  



 

57  

  

4.3.8.2 Eventos de Informação  

As janelas de informação apresentadas são direcionadas às entradas em períodos de vazio/fora 

de vazio, bem como a uma opção de utilizador poder aferir se algum dispositivo não essencial (excluem-

se, portanto, aparelhos como o frigorífico, por exemplo) está ligado desnecessariamente: esta opção 

tem a finalidade de ser utilizada, sobretudo, quando o(s) utilizador(es) pretenda(m) sair da habitação.  

Caso o plano de tarifa do consumo energético do utilizador seja simples (período único) o LED4 

terá acesas as luzes verde e vermelha (resultando num tom laranja). Se, em alternativa, o plano de 

tarifa for o de um período bi-horário, o LED4 terá dois tipos de comportamento. Para um período de 

fora de vazio acender-se-á a luz vermelha e, em contrapartida, para um período de vazio, este LED 

acenderá a luz verde. Para a informação da entrada num novo período de tarifa, a Energy Box toma os 

seguintes comportamentos: na entrada em período de vazio é exibida uma janela informativa deste 

acontecimento (Figura 4.46), com a mensagem (“OFF-PEAK TIME – it’s the best time to use your 

ENERGY…”), acompanhada por uma harmonia específica de entrada em período de vazio; na entrada 

em período de fora de vazio, a acompanhar a exibição de uma mensagem (“PEAK TIME - Try not to 

use too much ENERGY!”) no display (Figura 4.47) uma harmonia de entrada em período de fora de 

vazio é emitida. Com esta mensagem, é esperado que o utilizador passe a desligar equipamentos não 

essenciais, indo de acordo com a ação expectável de desligar alguns aparelhos, desnecessários 

naquele momento. 

 

Figura 4.46 Ecrã informação de entrada em 

período de vazio. 

 

Figura 4.47 Ecrã informação de entrada em período 

de fora de vazio. 

 A Janela “Leaving Home?” é ativada aquando do acionamento do sensor de inclinação. Para isso, 

o utilizador terá de inclinar o sensor, sempre que desejar sair de habitação, de modo a aferir se algum 

equipamento não essencial está ligado. Esta janela permitirá ao utilizador aferir se a potência 

consumida está ou não dentro dos limites da potência de standby. O valor máximo no cálculo de 

potência de standby é o utilizado para comparar com a potência no momento em que esta janela é 

ativada. Caso a potência atual seja superior a este valor máximo, existe uma grande probabilidade de 

algum aparelho/luz não essencial estar ligado, sendo pedido ao utilizador que verifique todos os seus 

aparelhos/luzes, antes de sair de habitação (Figura 4.48), havendo assim uma intervenção direta da 

Energy Box no comportamento energético do utilizador; a acompanhar esta janela, um som é emitido 

pelo piezo durante 1 segundo. Caso a potência esteja abaixo desse valor máximo, será dada a 

informação de que existe pouca probabilidade de se ter esquecido de algo ligado (Figura 4.49) e, no 

caso da potência de standby não ter sido previamente calculada, a Energy Box avisa o utilizador deste 

facto, pedindo-lhe para que esta seja calculada antes de utilizar esta opção (Figura 4.50).  
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Figura 4.48 Ecrã “Vai sair da habitação?” – 

Resposta: verificar consumos. 

 

Figura 4.49 Ecrã “Vai sair da habitação?” – 

Resposta: nenhum dispositivo ligado. 

 

Figura 4.50 Ecrã “Vai sair da habitação?” – Resposta: calcular potência de standby. 

  

Na Tabela 4.1 apresenta-se o sumário do sistema de alertas e informações da Energy Box.   

 

Tabela 4.1 Tipo de alertas acionados na Energy Box para diferentes condições estabelecidas.  

 Interface Web  

 Envio de leituras para um servidor Web  

De forma a proporcionar uma informação mais detalhada da informação energética ao utilizador, 

as leituras de temperatura, humidade relativa, potência, energia, CO2, gastos monetários e níveis de 

gás, calculadas na EBProton, são transmitidas para a EBNeutron e, a partir desta, enviadas a cada 10 
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segundos para um servidor na web12 no qual o utilizador tem a possibilidade de visualizar a qualquer 

hora, as leituras em tempo real, bem como o seu histórico (Figura 4.51). Para além disso, tem a opção 

de poder salvar os seus consumos num ficheiro “.csv”, caso deseje analisar todas as leituras. 

  
Figura 4.51 Visualização dos consumos energéticos da Energy Box, no servidor web.  

Nesta interface o utilizador tem acesso à visualização de:  

• Consumo instantâneo de potência, através de um mostrador anelar e gráfico.  

• Consumo de temperatura, humidade e gás;  

• Histórico de consumo energético (períodos diários, semanais, mensais e anuais); 

• Gastos monetários e consumo de CO2.  

Com o intuito de promover um comportamento mais eficiente após a visualização dos seus 

consumos, o utilizador tem também acesso a um relatório energético (Figura 4.52), no qual tem à sua 

disposição a comparação, em termos percentuais, de consumos energéticos de períodos passados 

semelhantes, sendo desta forma inserido num contexto comparativo (característica que permite 

potenciar o feedback direto, tal como referido na secção 2.1). Com o auxílio do gráfico de barras, o 

utilizador pode visualizar o seu consumo energético diário (kWd) e verificar, através do valor percentual 

mostrado, os progressos no seu caminho para uma utilização racional da energia. A um valor percentual 

a verde, atribui-se uma melhoria no seu desempenho e em caso contrário, este valor aparecerá escrito 

a vermelho. O gráfico circular existente sumariza os limites de potência mais consumidos ao longo do 

tempo: as três cores existentes neste gráfico variam com limites previamente definidos pelo utilizador.   

                                                      
12 Disponível em: http://energia.crcibernetica.com/.  
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Figura 4.52 Relatório energético do utilizador, presente no servidor web.  

 Partilha Social (Facebook)  

Com vista à partilha social da informação dos consumos do utilizador, a EBNeutron enviará um 

email para o utilizador, a cada 24 horas, no qual inclui o valor de energia e CO2 consumidos e gastos 

monetários acumulados desde o início do período de faturação. Através do Zapier, ferramenta que 

permite automatizar tarefas entre aplicações online, o email é reencaminhado para o mural do grupo 

“Energy Box User” na rede social Facebook13, a funcionar como uma comunidade de partilha de 

informações energéticas, ficando acessível a todas as pessoas (Figura 4.53). A escolha de uma rede 

social para promover a dimensão “Partilha Social” recai no facto de, segundo a secção 2.4.2, a 

comunicação neste tipo de plataforma acabar por abranger um maior número de pessoas, de uma 

forma mais rápida.   

  

Figura 4.53 Mensagem exibida na rede social Facebook da informação de consumo energético do utilizador.  

Nesta página o utilizador pode também ter acesso a 100 dicas de poupança energética na 

habitação, de modo a ser motivado a melhorar o desempenho dos aparelhos e substituí-los/usar uma 

alternativa, duas ações expectáveis do utilizador (secção 2.4.3), bem como aceder a um documento 

que o auxilia a manusear o protótipo (presente também no Anexo F), respeitando o princípio “Ajuda e 

Documentação”.  

  

                                                      
13 Página disponível em: https://www.facebook.com/Energy-Box-User-971141289669172/?fref=ts  
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 RESULTADOS  

No presente capítulo são analisados os perfis dos sensores de temperatura, humidade relativa e 

potência da Energy Box e apresentados os valores do gasto monetário e de CO2 consumidos durante 

o período de teste do protótipo.  

A EBProton, componente da Energy Box onde se encontram os sensores de temperatura, 

humidade e gás, foi colocada na cozinha da habitação (em cima de um micro-ondas) durante o período 

de, aproximadamente, sete dias. A principal razão para a escolha desta localização assentou no facto 

de poder detetar mais rapidamente uma possível fuga de gás na cozinha. No entanto, não foi detetada 

nenhuma alteração do nível de gás, sendo por isso descartada a análise a este perfil.  

 Perfis de temperatura e humidade relativa  

Pela visualização do perfil de temperatura, 𝑇𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1, registado (Anexo G), a temperatura média no 

interior da habitação, durante o período de teste do protótipo, foi de 29°C. Este valor, apesar de elevado, 

pode justificar-se com as subidas da temperatura na localização da habitação (Lisboa) no período de 

registo de leituras e, também, por ser uma zona da habitação relativamente pequena, fazendo com que 

o calor acumulado durante o dia não fosse dispersado durante a noite. O menor valor registado, 26°C, 

deu-se na madrugada de domingo, 26 de junho de 2016; em contrapartida, existiram picos nos valores 

de temperatura, chegando a atingir os 34 °C (dia 23 de junho de 2016, por volta das 22h30), justificados 

pelas horas de refeições, onde a utilização do fogão, forno e do próprio micro-ondas fez aumentar a 

temperatura local.  

A localização da Energy Box na cozinha, permitiu, deste modo, prever o comportamento de 

utilização deste espaço da habitação durante o período de registo de leituras, tendo por base as 

variações de temperatura: em regra geral, durante os dias úteis e o domingo, a preparação dos 

pequenos almoços e jantares requereu a utilização de aparelhos de aquecimento/preparação de 

refeições; ao sábado, quando todos os moradores estavam na habitação, a utilização destes aparelhos 

deu-se na hora de pequeno almoço e almoço.  

A partir do perfil de humidade, 𝐻𝑅𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1, (Anexo H), foi observada uma humidade relativa média na 

cozinha de 45%, sendo o maior valor registado, 62%, a 22 de junho às 22h50 e o menor, 30%, a 27 de 

junho às 20h50 (descartou-se o valor mínimo de 29% de humidade relativa, registado no início de 

utilização da Energy Box, uma vez que o sensor necessita de tempo para estabilizar as leituras). O 

comportamento deste perfil pode relacionar-se analogamente com o perfil de temperatura, onde os 

picos para valores maiores de humidade relativa se associam aos períodos de preparação/aquecimento 

de refeições.  

 Perfil de potência aparente  

O perfil de potência aparente consumida durante o período de teste da Energy Box encontra-se 

apresentado no Anexo I. Neste perfil apresentam-se igualmente os eventos de alerta definidos para os 

valores de potência (P1 a P20), definidos na secção 4.3.11.1. São também identificados alguns dos 
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aparelhos utilizados pelo utilizador, como o frigorífico combinado (FC), o ar condicionado (AC), a 

máquina de lavar loiça (MLL), a máquina de lavar roupa (MLR), a tostadeira (TO), o microondas (MO), 

o secador de cabelo (S), o ferro de engomar (FE) e o forno (FO), cujo período de atividade ia sendo 

registado pelo próprio utilizador, para uma mais fácil identificação destes na análise do perfil de 

consumo.   

A potência média de standby, registada durante meia hora, pela Energy Box, foi de 148 W. Este 

valor, relativamente elevado, deve-se ao facto de o período das leituras para este fim ter, muito 

provavelmente, coincidido com uma transição ON/OFF ou OFF/ON do FC. A partir da observação deste 

perfil, é possível aferir que o mínimo valor de potência registado foi de 106 W, correspondente a um 

período OFF do FC. A razão para este offset de 106 W deve-se ao facto de, para além da resolução 

do CAD acabar por sobrevalorizar potências mais reduzidas, alguns aparelhos permanecerem sempre 

ligados (ou em standby) na habitação, tal como o router da internet (~6 W), AC (~0,9 W), relógios (do 

MO, do FO, de cabeceira, ~8 W), telefone (~3 W), televisão desligada pelo botão (~6 W) e a box de 

canais (25 W) e até os próprios dispositivos componentes da Energy Box (~10 W)14. O máximo de 

potência registada foi de 3353 W, durante o período de utilização do FE, no dia 26 de junho, às 16h14, 

que se deverá à utilização de outro aparelho de grande consumo energético, em simultâneo.   

O perfil de consumo energético da habitação, durante os dias úteis do período de teste foi, de forma 

geral, o seguinte: entre as 20h e as 00h, era acionado o AC, bem como aparelhos para preparar 

refeições (F / MO); após as 00h, era ligada a MLL (à exceção do dia 27 de junho, segunda feira, onde 

foi ligada após as 7h); na hora de pequeno almoço (depois das 7h), aparelhos como o MO, TO e S 

eram utilizados. Já no sábado e domingo, este padrão alterou-se: no sábado, a MLL foi utilizada por 

duas vezes, uma em período de vazio, outra em fora de vazio, a MLR utilizou-se num período de fora 

de vazio, tal como o AC; no domingo, em que o período é de vazio, houve uma grande utilização do 

FE.  

Representados pela letra F (F1, F2 e F3) no perfil de potência, encontram-se os momentos em que 

houve uma falha de comunicação da EBElectron com a EBProton. F1 e F2 deveram-se ao 

reposicionamento da EBProton, após a arrumação da cozinha, fazendo com que não se estabelecesse 

contacto com a EBElectron (existência de obstáculos à comunicação, como as paredes da habitação); 

F3 deve-se ao período em que o utilizador removeu o cartão de memória da EBProton, relocalizando-

a sem intenção.  

 Caraterização do perfil dos aparelhos domésticos  

Nesta secção são descritos os perfis de consumo de alguns dos aparelhos domésticos utilizados 

na habitação. De notar que, uma vez que estes perfis podem ter sido registados simultaneamente com 

outros aparelhos a funcionar na habitação, há uma acumulação de potências, significando que os 

valores apresentados não traduzem a potência consumida de cada um dos aparelhos descritos, 

individualmente. Além disso, a potência consumida de cada um dos aparelhos descritos é adicionada 

ao valor mínimo registado, 106 W.  

                                                      
14 Consumos médios standby por aparelho retirados de: http://standby.lbl.gov/summary-table.html  



 

63  

  

5.2.1.1 Frigorífico Combinado (FC)  

A Figura 5.1 apresenta o modo de funcionamento do frigorífico combinado presente na habitação 

e, tal como esperado, é caraterizado por períodos ON/OFF. No patamar (ON) representado pelo 

número 1 existe um pico no valor da potência, (230 W) devido à possível abertura da porta do frigorífico. 

Neste mesmo patamar, a potência após o fecho da porta é maior, uma vez que, provavelmente, foi 

colocado um alimento quente, necessitando o frigorífico de consumir mais potência para arrefecê-lo. 

Sabendo que num instante OFF a potência da habitação, neste período, era de 121 W, tem-se que nos 

patamares de menor consumo, a potência rondou os 40 W e nos de maior consumo (excetuando o pico 

1), 65 W.  

  
Figura 5.1 Perfil de consumo do FC.  

5.2.1.2 Ar Condicionado (AC)  

Na Figura 5.2 apresenta-se o perfil de consumo energético do AC. Neste, existem três patamares 

de potência: o primeiro patamar (1) é mais longo que os outros dois seguintes (2 e 3), uma vez que, 

inicialmente, para atingir a temperatura configurada pelo utilizador, o compressor do AC necessita de 

funcionar durante mais tempo. Após a temperatura desejada ser estabelecida, o compressor passa a 

consumir menos potência e, ao fim de um tempo, reinicia, para chegar novamente à temperatura ideal. 

A potência registada nos patamares foi de, aproximadamente, 1560 W, enquanto que, antes e após os 

patamares, a potência rondou os 280 W.  

  
Figura 5.2 Perfil de consumo do AC.  
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5.2.1.3 Máquina de Lavar Loiça (MLL)  

Os três patamares do perfil de potência da MLL (Figura 5.3) são caraterísticos dos seus três ciclos 

de operação. O patamar 1 corresponde ao ciclo de lavagem da loiça, o patamar 2 ao ciclo de 

enxaguamento e o patamar 3 ao ciclo de secagem. Os patamares 1, 2 e 3 registaram potências a 

rondar os 2200 W (existindo um pico no patamar 1, com uma potência de 3195 W, que se pode dever 

a utilização de outro aparelho em simultâneo), enquanto que os valores mínimos registados se 

aproximaram dos 260 W.   

  

Figura 5.3 Perfil de consumo da MLL.  

5.2.1.4 Máquina de lavar roupa (MLR)  

Tal como a MLL, o funcionamento da MLR (Figura 5.4) passa por três ciclos: o ciclo de lavagem, 

correspondente ao patamar 1, o de enxaguamento é caraterizado pelo patamar 2 e, a partir do patamar 

3, dá-se o ciclo de rotação. As potências mínimas registadas durante o seu funcionamento rondaram 

os 230 W, enquanto que, nos patamares mais expressivos (2 e 3), foram registadas potências de 2100 

W, aproximadamente.   

  
Figura 5.4 Perfil de consumo da MLR.  

5.2.1.5 Ferro de Engomar (FE)  

O FE, utilizado na tarde de 26 de junho, tem o seu perfil de consumo apresentado na Figura 5.5. 

Como esperado, o seu funcionamento é intermitente, sendo que desliga após a temperatura desejada 
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pelo utilizador ter sido estabelecida. Assinalado pelo número 1, encontra-se um instante onde pode ser 

considerado que o frigorífico se encontra num estado OFF (potência registada de 110 W). A potência 

máxima registada no primeiro ponto do patamar, após esse instante, é de 2217 W, podendo considerar-

se que, a potência aproximada de consumo do FE é de, aproximadamente, 2100 W.    

  

Figura 5.5 Perfil de consumo do FE.  

 Distribuição do consumo energético  

De forma a tornar percetível qual o período de tarifa em que se davam os consumos de potência, 

o perfil de potência, no Anexo I, tem apresentadas duas cores de fundo relativas à tarifa bi-horária 

semanal, utilizada pelo utilizador na habitação: em fundo verde representam-se os consumos em 

períodos de vazio; em fundo vermelho, os períodos de fora de vazio. A partir deste perfil é apresentada, 

na Figura 5.6, a distribuição das contagens dos consumos de potência nos períodos de vazio e fora de 

vazio, desagregada pelos limites de potência estabelecidos entre: valores menores que a potência 

média de standby (limite A); valores maiores ou iguais à potência média de standby e menores ou iguais 

a 80% da potência contratada (limite B); valores maiores que 80% da potência contratada (limite C). 

Além disso, são também apresentados os totais de energia consumida em cada um dos períodos. Do 

total de leituras registadas, 47,42% incluem-se nos períodos de vazio, onde o utilizador acabou por 

consumir 26,43 kWh de energia, e 52,58% nos períodos de fora de vazio, onde o consumo energético 

foi de 29,76 kWh. Relativamente aos limites de potência consumidos, é de notar que as contagens dos 

limites A e C são similares nos dois períodos da tarifa: no limite A, 13,77% das contagens ocorreram 

em períodos de vazio e 11,59% em períodos fora de vazio; no limite C, 0,14% das contagens 

correspondem a períodos de vazio e 0,13% a períodos de fora de vazio. Contudo, no limite B, as 

contagens de consumo de potência foram significativamente superiores, sendo que nos períodos de 

fora de vazio foram de 40,86%, enquanto que nos períodos de vazio esse valor foi de 33,51 %. Esta 

discrepância existente no limite B deve-se, sobretudo, à utilização de aparelhos de grande consumo 

em períodos de fora de vazio, especialmente nas horas de pequeno-almoço, após as 7h (T, MO, S), 
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nas horas de jantar antes da meia noite (AC) e, em dois casos pontuais, devido à utilização da MLR e 

da MLL.  

 

Figura 5.6 Desagregação da percentagem de contagens de potência em períodos de vazio/fora de vazio, por 

limites de potência e energia consumida em cada um dos períodos.  

A Figura 5.7 apresenta a distribuição diária das contagens, desagregadas pelos limites de potência, 

bem como os totais de energia consumidos. Como seria de esperar, o maior consumo energético 

coincidiu com o fim-de-semana, quando todos os moradores estavam presentes na habitação. No 

sábado, dia 25 de junho, a energia consumida foi de 9,91 kWh (maior valor registado), enquanto no 

domingo foi de 8,26 kWh.  

 
Figura 5.7 Distribuição dos limites de potência e energia consumida, por dia. 

 Alertas de Temperatura  

A Tabela 5.21 apresenta as horas em que ocorreram os eventos de alerta de temperatura e 

respetivas temperaturas registadas nesses instantes, bem como a hora de fecho dos mesmos. De notar 

que todos os alertas registados foram respeitantes a temperaturas superiores a 27 °C, o que vai de 

encontro ao perfil de temperatura registado na habitação (Anexo G), uma vez que não se registaram 

temperaturas inferiores a 20 °C, que pudessem acionar o alerta de temperatura baixa. Uma vez que a 
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temperatura média registada na habitação foi, como descrito na secção 5.1, de 29 °C, o excesso de 

alertas para esta variável acabou por não revelar uma resposta por parte do utilizador, sendo que 

apenas 6 dos 21 alertas foram vistos e encerrados.  

Alerta  𝑻𝑺𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓𝟏 (°C)  Data de Evento  Fecho de Evento  

T1  30,2  22/jun 15:49  22/jun 15:55  

T2  28,8  22/jun 23:49  -  

T3  29,7  23/jun 07:49  -  

T4  27,9  23/jun 15:49  -  

T5  32,5  23/jun 23:49  23/jun 23:50  

T6  28,4  24/jun 07:49  -  

T7  28,0  24/jun 15:49  -  

T8  27,9  24/jun 23:49  -  

T9  27,5  25/jun 07:49  25/jun 07:56  

T10  29,6  25/jun 15:49  25/jun 16:25  

T11  27,2  25/jun 23:49  -  

T12  27,1  26/jun 08:34  -  

T13  28,6  26/jun 16:34  -  

T14  28,6  27/jun 00:34  -  

T15  29,1  27/jun 08:34  -  

T16  29,9  27/jun 16:34    

T17  29,5  28/jun 00:34  28/jun 01:18  

T18  30,8  28/jun 08:34  -  

T19  29,9  28/jun 16:34  28/jun 19:13  

T20  29,3  29/jun 00:34  -  

T21  29.9  29/jun 08:34  -  

Tabela 5.1 Eventos de alerta de temperatura.  

 Alertas de Potência  

Neste caso, uma vez que os 80% da potência contratada correspondiam a 2760 W e a potência 

máxima desejada para consumir, inserida pelo utilizador, foi de 3400 W, são apresentados apenas os 

eventos correspondentes a potências superiores a 2760 W.  Apesar de ser expectável que o utilizador 

inserisse uma potência máxima desejada inferior aos 80% da potência contratada, este optou por inserir 

um valor maior, já que pretendia a emissão de alertas apenas a partir destes 2760 W. A Tabela 5.2 

sumariza a ocorrência do sistema de alertas (definidos na secção 4.3.11.1), as potências registadas 

nesses instantes e o respetivo fecho do ecrã de alerta na EBProton.   

Dos 20 alertas de potência, pelo menos 12 foram visualizados pelo utilizador (uma vez que foram 

encerrados). A maior frequência destes alertas deu-se no sábado, dia 25 de junho, entre as 17h21 e 

as 17h26, sendo que, após o fecho do último alerta, a potência consumida acabou por diminuir. Foram 

acionados 4 alertas em horas de pequeno almoço, que se deveram à utilização dos aparelhos referidos 

na secção 5.2.2.  

Alerta  Potência consumida (W)  Data de Evento  Fecho de Evento  

P1  3195  23/jun 02:22  23/jun 07:15  

P2  2772  23/jun 07:20  23/jun 07:20  

 P3  3330  23/jun 22:43  23/jun 23:50  
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P4  3215  25/jun 01:55  -  

P5  3141  25/jun 02:43  25/jun 08:23  

P6  2777  25/jun 15:09  -  

P7  2797  25/jun 17:21  25/jun 17:22  

P8  2779  25/jun 17:24  25/jun 17:24  

P9  2774  25/jun 17:25  -  

P10  2916  25/jun 17:26  25/jun 17:26  

P11  3353  26/jun 16:14  -  

P12  2840  26/jun 17:33  -  

P13  3175  27/jun 08:26  -  

P14  2968  27/jun 09:14  -  

P15  2792  27/jun 21:47  -  

P16  2918  27/jun 22:23  -  

P17  3186  28/jun 01:18  28/jun 01:18  

P18  3024  28/jun 19:43  28/jun 19:45  

P19  2797  29/jun 07:07  29/jun 07:07  

P20  2799  29/jun 07:16  29/jun 07:16  

Tabela 5.2 Eventos de alerta de potência.  

 Consumos energéticos, monetários e de CO2 totais  

Durante os 7 dias de teste do protótipo (6,86 dias, mais precisamente), o consumo energético 

registado pela Energy Box perfez um total de 48,99 kWh e, em termos ambientais, o utilizador acabou 

por consumir o equivalente a 9,09 kg de CO2. e, admitindo os quatro habitantes da casa, a previsão dos 

resultados ao fim de 30 dias equivaleria a 214,30 kWh. Sabendo que a média de consumo de 

eletricidade, em 30 dias, por habitante em Portugal, é de 94,08 kWh (a partir da secção 4.3.5) e, para 

o conjunto dos 4 habitantes, 376,34 kWh, a utilização energética prevista nesta habitação estaria 43% 

abaixo da média nacional no fim desse período.   

A leitura do contador energético da habitação, no dia de início do teste do protótipo (22 de junho), 

registava um valor de 17392 kWh consumidos e após o término do período de teste (29 de junho) o 

contador registava 17437 kWh, resultando num consumo total de 45 kWh. Desta forma, é possível 

concluir um desvio de, aproximadamente, 8%, relativamente à energia calculada pelo TC da Energy 

Box. Isto seria expectável, uma vez que, para além da acumulação de erro associado às medições de 

𝐼𝑟𝑚𝑠 (secção 3.3.3), que admitiu desvios de até 8%, a leitura do contador de energia não tem em 

consideração a componente de energia reactiva consumida.  

Após o período de utilização do protótipo na habitação, foi registado um valor de energia no 

contador, de 17595 kWh, no dia 22 de julho. Desta forma, o consumo energético total, no período de 

29 de junho a 22 julho, foi de 158 kWh. Como forma de estimar o consumo energético na habitação 

sem a utilização da Energy Box, assume-se uma taxa constante de consumo durante este período, 

prevendo-se, então, que, por cada período equivalente ao de utilização do protótipo, o utilizador 

consumiu cerca de 46,84 kWh, ou seja, mais 4% que no período de utilização da Energy Box.  

Os preços de tarifa inseridos pelo utilizador foram, para as horas de vazio e fora de vazio das tarifas 

bi-horárias, 0,09 € e 0,19 €, respetivamente, enquanto que para a tarifa normal este valor foi de 0,16 €. 

Durante o período de testes, o utilizador gastou cerca de 10,18 € com a tarifa bi-horária semanal 
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utilizada. Admitindo a utilização da tarifa bi-horária diária, gastaria cerca de 10,63 €: esta tarifa, apesar 

de ser a melhor escolha para os dias úteis, acaba por ser mais desvantajosa no fim-de-semana (período 

onde se consumiu mais energia) por ter menos 21 horas de vazio que a tarifa bi-horária semanal; caso 

utilizasse a tarifa simples, gastaria 11,20 €.  
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 CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO  

De forma a desenvolver uma atitude consciente no utilizador, quanto à utilização energética, os 

sistemas de apresentação de energia terão de respeitar diversos parâmetros. Necessitam, 

inicialmente, de fornecer informação suficiente para que o utilizador saiba qual a melhor ação a efetuar 

e da capacidade de promover a consciencialização em casos de utilização energética pouco usuais 

ou ineficientes. Além disso, devem disponibilizar a eficácia da ação realizada pelo utilizador.  

De acordo com a Revisão Bibliográfica, descrita na secção 2, os sistemas existentes atualmente 

não são dotados das funcionalidades requeridas para completar a TCU: apesar de alguns 

disponibilizarem a informação energética de forma detalhada, não fazem a ligação com a 

consequência de possíveis ações realizadas pelo utilizador. Desta forma, o intuito deste trabalho 

passou pelo desenvolvimento de um sistema direcionado para a TCU, a Energy Box, recorrendo, para 

tal, à envolvência do utilizador final no seu co-design participativo. Para além disso, foi também 

possibilitada a partilha social de informação, uma das caraterísticas fundamentais no percurso para 

uma utilização energética eficiente.  

A Energy Box, através da implementação de uma interface que integra a comunicação dos 

resultados do utilizador, através de um feedback frequente, apoiado por alertas visuais, luminosos, 

sonoros e via email, bem como do desenvolvimento de um website com a disponibilização da 

informação energética de forma mais detalhada, teve a finalidade de orientar o utilizador nos consumos 

diários, funcionando como uma ferramenta de apoio para a promoção de alterações dos seus hábitos 

energéticos. Desta forma, permitiu que as ações realizadas pelo utilizador, apesar de pouco 

significativas individualmente, acabassem por ser tomadas como as ações padrão ao fim de um tempo.  

Estas ações “modeladas” a partir da Energy Box, pretendem não mais que se tornarem num hábito 

diário, que, a longo prazo, acabem por resultar numa poupança energética (e monetária) significativa.  

No período de teste do protótipo pelo utilizador, a habitação registou um consumo de 45 kWh na 

leitura do contador. Em termos de comparação com outro período, no qual o utilizador não teve 

contacto com o protótipo, os consumos de energia foram reduzidos em 4%. Esta redução dos 

consumos, apesar de não ser um indicador totalmente fiável, visto que, para além se basear num 

período de teste muito curto, tem por base de comparação a média do consumo registado durante o 

período onde não foi utilizado o protótipo (e não nos consumos reais de um desses períodos), podendo 

o aumento ser apenas justificado por um dia em que tenha existido um consumo anómalo de energia. 

No entanto, é também de realçar o facto da utilização de energia na habitação se revela  mais de 40% 

abaixo da média nacional, o que pode indiciar que o potencial impacte de utilização deste protótipo 

nesta habitação não será muito elevado. Desta forma, para obter uma conclusão mais fundamentada 

acerca da influência da utilização da Energy Box na redução energética, sugere-se um período de 

testes mais longo em habitações com maior consumo, tendo como comparação os valores registados 

pela EBElectron (ao invés da utilização das leituras do contador energético da habitação e descartando 

a utilização da interface local da EBNucleus) num igual período.  

Relativamente ao período em que o protótipo foi utilizado, uma das principais razões para a 

redução nos consumos assenta na escolha de uma periodicidade de 1 minuto para os alertas 
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relacionados com a potência. Esta alta frequência, inicialmente admitida com o intuito de motivar o 

utilizador a desligar aparelhos, caso tivesse essa possibilidade, acabou por surtir efeito na procura de 

uma redução energética, uma vez que acabou por ser relatado pelo utilizador que, aquando dos alertas 

de potência elevada, houve uma tentativa de desligar aparelhos que não fossem essencias naquele 

momento. Quanto às leituras de energia da Energy Box, o seu valor atingiu os 48,99 kWh, acabando 

o utilizador por consumir 9,09 kg de CO2 e gastar cerca de 10,18 €. A discrepância entre as leituras do 

contador e da Energy Box devem-se, sobretudo, aos erros associados às leituras do TC incorporado. 

O custo associado ao consumo de energia revelou que a tarifa bi-horária semanal utilizada na 

habitação acaba por ser, pelo menos durante o período de teste, a melhor escolha, visto que as outras 

opções de tarifa disponíveis, bi-horária diária e simples, acabaram por ser mais dispendiosas.  

Como trabalho futuro, que se pode considerar a partir deste documento, destacam-se algumas 

melhorias na conceção da Energy Box, principalmente em questões relacionadas com a interface. A 

frequência admitida para os alertas de potência, apesar de numa fase inicial acabarem por auxiliar o 

utilizador a desligar equipamentos, poderá sobrecarregá-lo com uma repetição excessiva do mesmo 

tipo de informação. Uma vez que o utilizador poderá necessitar de consumir, em situações pontuais, 

uma maior quantidade de energia (lavar roupa, loiça, passar a ferro e cozinhar em simultâneo, por 

exemplo), dever-lhe-á ser dada a liberdade de reduzir a frequência dos alertas. Desta forma, uma 

funcionalidade a implementar passaria por se criar uma janela de confirmação, após os alertas serem 

emitidos, na qual o utilizador poderia atrasar a emissão do próximo alerta (“Pretendo receber alerta 

apenas daqui a uma hora”). O mesmo se pode aplicar para os  alertas de temperatura, que deverão 

antes ser ajustados (uma vez que as caraterísticas de conforto variam de utilizador para utilizador e 

de habitação para habitação), consoante a temperatura típica da habitação: para tal, a Energy Box 

deveria ter também a capacidade de permitir a inserção dos limites de temperatura para os quais são 

emitidos os alertas.   

O erro associado aos valores de corrente medidos pelo TC, pode ser reduzido, pela substituição 

da resistência de carga, 𝑅12, por uma de mesmo valor, mas com uma tolerância menor (1%, por 

exemplo). Para além disso, o valor de calibração 𝑌, utilizado na programação da EBElectron, poderia 

ser ajustado, já que se verificou que o utilizado neste trabalho permitiu a obtenção de valores com 

menor erro associado apenas nas gamas mais baixas de corrente. Uma vez que foi observado no teste 

de calibração do TC que o valor de tensão fornecida à habitação era variável (como esperado), a 

inclusão de um medidor de tensão da habitação à EBElectron permitiria, também, a obtenção de 

valores mais precisos de potência aparente.  

De forma a que a funcionalidade “Leaving Home?”, desenvolvida no protótipo, seja mais fidedigna, 

isto é, que permita ter em conta as variações de potência do frigorífico, é sugerida a instalação de um 

outro TC, em permanente comunicação com a EBProton, que atue com as variações do perfil 

energético deste aparelho (poderia, por exemplo, ser conectado ao cabo de fase de uma ficha tripla, 

na qual se ligue o cabo de alimentação do frigorífico). Desta forma, a potência de standby poderia ter 

em conta o modo de funcionamento do frigorífico, conseguindo, assim, aferir de algum consumo 

adicional, que não aquele dos aparelhos tipicamente ligados, como os referidos na secção 5.2.  

De forma a reduzir o custo do protótipo (total de ~325 €) são propostas várias alternativas:  
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• Compra de componentes em outras lojas online (Ebay), optando por produtos não 

genuínos (Protótipo Arduino Mega 2560 – 7,04 €);  

• Subtituição de hardware: Arduino Nano, não genuíno (3,51 €) em detrimento do 

Arduino Uno utilizado na EBElectron; troca de Shield TFT por um TFT simples (7,04 

€), um módulo joystick (1,03 €) e um adaptador de cartão micro SD (1,34 €); Módulo 

WiFi ESP 8226 (10,23 €) em detrimento da Shield Wifi Arduino; utilização de um TFT 

que use pins de conexão ao Arduino diferentes dos utilizados na shield Wifi (caso seja 

utilizada), de modo a não ser necessária a utilização de 2 Arduinos na EBNucleus;  

• Remoção de hardware desnecessário: adaptadores das antenas XBee e do sensor de 

gás, que pode ser substituída por cablagem (poupança de 57 €).  

Com estas alternativas de hardware, o custo total do protótipo rondará os 120 €, reduzindo assim 

o custo total atual em mais de 200 €. No entanto, é de referir a necessidade de uma possível 

reprogramação no software relativo a alguns destes componentes. De forma a reduzir o tamanho da 

caixa que envolve a EBNucleus, a montagem do circuito poderá ser feita numa protoshield, acabando 

também por reduzir a cablagem necessária. 
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ANEXOS 

Anexo A - Montagem Breadboard e Esquemática da EBNucleus 
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Anexo B - Montagem Breadboard e Esquemática da EBElectron 
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Anexo C - Código relevante Arduino1 

 Bibliotecas Utilizadas 

1. //Bibliotecas utilizadas   

2. #include <SD.h> //Cartão SD   

3. #include <SPI.h>  //Serial Peripheral Interface  

4. #include <Adafruit_GFX.h>    // Gráficos nucleares TFT   

5. #include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware TFT   

6. #include <DS1307RTC.h>  //Relógio RTC   

7. #include <Time.h>  //Tempo   

8. #include <Timezone.h>    //Fuso horário   

9. #include "TimerObject.h"  //Temporizadores   

10. #include "HTU21D.h"  //Sensor Temperatura/Humidade   

11. #include <Wire.h>  //Comunicação I2C   

12. #include "I2C_Anything.h"  //Escrita/Leitura na Comunicação I2C   

 Configurações Hardware TFT 

1. #define hcs 53 //Hardware Chip Select   

2. #define sclk 52 //Serial Clock  

3. #define mosi 50 //Master Output Slave Input 

4. #define miso 51 // Master Input Slave Output   

5. #define cs   53 //Chip Select   

6. #define dc   8  //Data/Commands   

7. #define rst  0  //Pin Reset   

8. #define sd   4  //Pin SD Card   

9. Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(cs, dc, rst);  //instância TFT   

10.    

11. //Outras Configurações da Shield   

12. #if defined(__SAM3X8E__)   

13. #undef __FlashStringHelper::F(string_literal)   

14. #define F(string_literal) string_literal   

15. #endif   

 Configuração Mudança de hora automática 

1. TimeChangeRule myDST = {"EDT", Last , Sun, Mar, 1, 60};    //Horário de Verão

 começa no último domingo de março às 01:00, adicionando à hora atual   

2. TimeChangeRule mySTD = {"EST", Last, Sun, Oct, 1, 0};      //Horário de Inver

no   

3. Timezone myTZ(myDST, mySTD);   

4. TimeChangeRule *tcr;        //ponteiro para a regra de mudança horária   

5. time_t utc, local;          //horário UTC, Local   

6. HTU21D weatherSensor;  //Criação de uma instância para o Sensor HTU21D   

 Comunicação I2C (receção de dados vindos da EBNeutron) 

1. void receiveEvent(int howMany) {   

2.   if (howMany >= (sizeof dayNow) + (sizeof day1) + (sizeof day2) + (sizeof go

tTemp))   

3.   {   

4.     I2C_readAnything (dayNow);   

5.     I2C_readAnything (day1);   

6.     I2C_readAnything (day2);   

7.     I2C_readAnything (gotTemp);   

8.   }   

9. }   

 Comunicação I2C (envio de dados para a EBNeutron) 

1.   //Transmissão de Dados via I2C para o Arduino2 (Master) a cada 10 seg.   

2.   if ( currentMillis - nowI2C > uploadMaster) {   

3.     nowI2C = currentMillis;   

4.     Wire.beginTransmission (MASTER_ADDRESS);   

5.     I2C_writeAnything (appPower);   

6.     I2C_writeAnything (temp);   

7.     I2C_writeAnything (humd);   

8.     I2C_writeAnything (getTemp);   

9.     I2C_writeAnything (kVAtoWatt);   

10.     I2C_writeAnything (totBillEnergy);   

11.     I2C_writeAnything (totBillCost);   

12.     I2C_writeAnything (totBillCO2);   

13.     I2C_writeAnything (gasPPM);   

14.     I2C_writeAnything (startDay);  

15.     I2C_writeAnything (startMonthNum);    

16.     Wire.endTransmission ();   

17.     if (getTemp)getTemp = false;   

18.   } 

 Receção de Dados da EBElectron 
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1. //Função de leitura dos dados de Potência recebidos do XBee2, convertendo os 

arrays de carateres em floats.   

2. int readFromXbee2()   

3. {   

4.   //Utilizado para alterar a posição no array   

5.   int complete = 0;   

6.   int byteRead;   

7.   while (Serial1.available() > 0)   

8.   {   

9.     byteRead = Serial1.read();  //Leitura de um byte   

10.     //Cada valor enviado é "marcado" por um carater; "atof" converte o array 

de carateres num float   

11.     if (byteRead == 'A') {   

12.       Irms = atof(cArray);   

13.       complete = 1;   

14.     }   

15.     //Se o byte recebido é um digito (valores ASCII de 65 a 90)  

16.     if (byteRead > 64 && byteRead < 91)   

17.     {   

18.       ic = 0;   

19.       for (int i = 0; i < 10; i++) cArray[i] = 0;   

20.     }   

21.     //Se o byte recebido é um digito (valores ASCII de 65 a 90) ou um ponto d

ecimal, ASCII 46   

22.     if ((byteRead > 47 && byteRead < 58) || byteRead == 46)   

23.     {   

24.       //adicionar ao array de carateres   

25.       cArray[ic] = byteRead; ic++;   

26.     }   

27.   }   

28.   double power = Irms * 230;   

29.   appPower = rounding(power);  

30.   return complete; 

31.   } 

1. //Caso receba dois valores Irms seguidos, calcular a média dos valores de pot

ência e o tempo decorrido entre a transmissão de dados para o cálculo de Ener

gia   

2.     if (readFromXbee2() == 1) {   

3.     unsigned long xbeeInterval;   

4.     if (xbeeTimes == 1) {   

5.       power1 = appPower;   

6.       xbeeMillis1 = currentMillis;   

7.       avPower = (power3 + power1) / 2.0;   

8.       xbeeInterval = xbeeMillis1 - xbeeMillis3;   

9.     }   

10.     else if (xbeeTimes == 2) {   

11.       xbeeMillis2 = currentMillis;   

12.       power2 = appPower;   

13.       avPower = (power1 + power2) / 2.0;   

14.       xbeeInterval = xbeeMillis2 - xbeeMillis1;   

15.     }   

16.     else if (xbeeTimes == 3) {   

17.       xbeeMillis3 = currentMillis;   

18.       power3 = appPower;   

19.       avPower = (power2 + power3) / 2.0;   

20.       xbeeInterval = xbeeMillis3 - xbeeMillis2;   

21.       xbeeTimes = 0;   

22.     }   

23.     if (firstPower) firstPower = false;   

24.     else {   

25.       dT = xbeeInterval / 1000.0;   

26.       if (dT > 2.0) {   

27.         firstPower = true;   

28.         xbeeTimes = 0;   

29.       }   

30.       else {   

31.         energyOn = true;   

32.         readEnergy();   

33.         energyOn = false;   

34.       }   

35.     }   

36.     xbeeTimes++;   

37.     gotPower = true;   

38.   }   

39.   else gotPower = false;  

40. //Função para cálculo de potência standby média e máximo valor   

41.      if (avgFlag == true) {   

42.       if (currentMillis - sbMillis > 30000) {   

43.        sbMillis = currentMillis;   

44.        lastStb = nowStb;   

45.          if (sbTimes < 60) {   

46.          totPowerEn = appPower;   

47.          nowStb = appPower;   

48.          if (nowStb >= lastStb) maxStbPower = nowStb;   



 

81  

  

49.          else maxStbPower = lastStb;   

50.          sbTimes++;   

51.         }   

52.       }   

53.     }   

 Cálculo de período de faturação e previsão de gastos 

1.   //Se alguma das frequências de fatura for seleccionada, começa a contagem d

ecrescente até o final da mesma   

2.   if (freqDefined == true) {   

3.     weeksleft = (endTimer - utc) / 60 / 60 / 24 / 7;   

4.     daysleft = (endTimer - utc) / 60 / 60 / 24 - weeksleft * 7 ;   

5.     hoursleft = (endTimer - utc) / 60 / 60 - daysleft * 24 - weeksleft * 7 * 

24;   

6.     minleft =  (endTimer - utc) / 60 - hoursleft * 60 - daysleft * 24 * 60 - 

weeksleft * 7 * 24 * 60;   

7.     timer = utc - startTimer;   

8.     energyForecast = (totBillEnergy * (endTimer - startTimer)) / timer;   

9.     if (utc - midTimer > dayPer) {   

10.       midTimer = utc;   

11.       saveSettings();   

12.       if ( billFreq == "2 months") energyForecast = energyForecast / 2;   

13.       if ((energyForecast / numOfHouseholders) > averageConsumption) aboveAvg

En = true;   

14.       else if ((energyForecast / numOfHouseholders) <= averageConsumption)abo

veAvgEn = false;   

15.       leftTimer = endTimer - startTimer + 2 * 86400;   

16.       change = true;   

17.       Set_window(62);   

18.     }   

19.     //Caso se chegue ao fim do período de faturação, recomeça a contagem para

 o fim do próximo período   

20.     if (utc == endTimer) {   

21.       if ( billFreq == "1 month") endTimer = utc + 2592000;   

22.       else if ( billFreq == "2 months") endTimer = utc + 2 * 2592000;   

23.       startTimer = utc;   

24.       midTimer = startTimer;   

25.       totBillCost = 0;   

26.       totBillEnergy = 0;   

27.       saveSettings();   

28.     }   

29.   }   

 Leitura de Sensores 

1. if (currentMillis - previousMillis > interval) {  //Leitura a cada 1s 

2.     previousMillis = currentMillis;   

3.     humd = weatherSensor.readHumidity(); //Leitura da Humidade   

4.     humd = 1.0074 * humd – 1.3657; //Humidade Corrigida  

5.     temp = weatherSensor.readTemperature(); //Leitura da Temperatura   

6.     readGas(); //Leitura de Gás   

7.   }   

 Exemplo de inserção de valores no ecrã 

1.     case 34:         // Janela "Definições - Moradores"   

2.       switch (joy) {   

3.         case Up:   

4.           if (millis() - lastChoiceMillis > choiceDelay) { //Intervalo entre 

cliques, para dimunuir a sensibilidade da direção pressionada 

5.             numbrHouse++;  //Nº de Moradores + 1   

6.             tft.setTextSize(3);   

7.             if ( numbrHouse > 9) numbrHouse = 1;   

8.             tft.setCursor(68, 60);   

9.             tft.print(numbrHouse);   

10.             lastChoiceMillis = millis();   

11.           }   

12.           break;   

13.         case Down:    

14.           if (millis() - lastChoiceMillis > choiceDelay) {   

15.             numbrHouse--;  //Nº de Moradores - 1   

16.             tft.setTextSize(3);   

17.             if (numbrHouse < 1) numbrHouse = 9;   

18.             tft.setCursor(68, 60);   

19.             tft.print(numbrHouse);   

20.             lastChoiceMillis = millis();   

21.           }   

22.           break;   

23.         case Left:   

24.           change = true;   

25.           Set_window(33);   

26.           break;   

27.         case Press:   

28.           if (millis() - lastChoiceMillis > choiceDelay) {   

29.             numOfHouseholders = numbrHouse;   

30.             saveSettings();  //Gravar alterações 

31.             tft.setTextSize(1);   



 

82  

  

32.             tft.setCursor(87, 119);   

33.             tft.setTextColor(WHITE, GREEN);   

34.             tft.print("Values saved");   

35.             tft.setTextColor(BLACK, WHITE);   

36.             tft.setCursor(79, 100);   

37.             tft.print(numOfHouseholders);   

38.           }   

39.           lastChoiceMillis = millis();   

40.           break;   

41.         default:;   

42.       }   

43.       break;   

 Funções mais relevantes 

1. //Função que regista as leituras no ficheiro "datalog.txt"   

2. void SDLog() {   

3.   usingSD = true;   

4.   dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);   

5.   if (! dataFile) {   

6.     while (1) ;   

7.   }     

8.   printTimeSD(dataFile, local, tcr -> abbrev);   

9.   String stringPower =  String(appPower);   

10.   String stringTotEnergy = String(totalEnergy);   

11.   String stringTotCost = String(totalCost);   

12.   String stringTotBillEnergy = String(totBillEnergy);   

13.   String stringTotBillCost = String(totBillCost);   

14.   String stringTotCO2 = String(totalCO2);   

15.   String stringBillCO2 = String(totBillCO2);   

16.   String stringGas = String(gasPPM);   

17.   String stringTemp = String(temp);   

18.   String stringRH = String(humd);   

19.   String allData = String("\t" + stringPower + "\t" + stringTotEnergy +  "\t"

 + stringTotBillEnergy + "\t" + stringTotCost  + "\t" + stringTotBillCost + "

\t" + stringTotCO2 + "\t" + stringBillCO2 + "\t" + stringGas + "\t" + stringT

emp + "\t" + stringRH);     

20.   dataFile.println(allData);   

21.   dataFile.close();   

22.   usingSD = false;   

23. } 

 

1. //Função que aplica os períodos de Vazio/Fora-de Vazio à tarifa bi-

horária semanal (Inverno)   

2. void winterWeekly(time_t t) {   

3.   boolean perOffPeak1;   

4.   boolean perOffPeak2;   

5.   boolean perOffPeak3;   

6.   boolean perPeak1;   

7.   boolean perPeak2;   

8.   perOffPeak1 = (secsToday >= 0) && (secsToday < 9 * 3600L + 30 * 60L); //Per

íodo Vazio 00h-09.30h   

9.   perOffPeak2 = (secsToday >= 13 * 3600L) && (secsToday < 18 * 3600L + 30 * 6

0L); //Período Vazio 13h-18.30h   

10.   perOffPeak3 = (secsToday >= 22 * 3600L) && (secsToday < 24 * 3600L); //Perí

odo Vazio 22h-24h   

11.   perPeak1 = (secsToday >= 9 * 3600L + 30 * 60L) && (secsToday < 13 * 3600L);

   

12.   perPeak2 = (secsToday >= 18 * 3600L) && (secsToday < 22 * 3600L);     

13.   if ((weekday(t)) == 1) { //Domingo   

14.     offPeakWeekly = ((secsToday >= 0) && (secsToday < 24 * 3600L)); //Perí-

odo Vazio 00h-24h   

15.   }   

16.   else if ((weekday(t)) == 7) { //Sábado   

17.     offPeakWeekly = (perOffPeak1 || perOffPeak2 || perOffPeak3 ); 

18.     peakWeekly = (perPeak1 || perPeak2);   

19.     if (perPeak1) secsToOffWeek = 13 * 3600L - secsToday;   

20.     else if (perPeak2)secsToOffWeek = 22 * 3600L - secsToday;   

21.   }   

22.   else {  //Segunda a Sexta   

23.     offPeakWeekly = ((secsToday >= 0) && (secsToday < 7 * 3600L)); //Perí-

odo Vazio 00h-07h   

24.     peakWeekly = ((secsToday >= 7 * 3600L) && (secsToday < 24 * 3600L));   

25.     if (peakWeekly)secsToOffWeek = 24 * 3600L - secsToday;   

26.   }   

27. }     

28. //Função que aplica os períodos de Vazio/fora de vazio à tarifa bi-

horária semanal (Verão)   

29. void summerWeekly(time_t t) {   

30.   boolean perOffPeak1;   

31.   boolean perOffPeak2;   

32.   boolean perOffPeak3;   

33.   boolean perPeak1;   

34.   boolean perPeak2;   
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35.   perOffPeak1 = (secsToday >= 0) && (secsToday < 9 * 3600L); //Perí-

odo Vazio 00h-09h   

36.   perOffPeak2 = (secsToday >= 14 * 3600L) && (secsToday < 20 * 3600L); //Perí

odo Vazio 14h-20h   

37.   perOffPeak3 = (secsToday >= 22 * 3600L) && (secsToday < 24 * 3600L); //Perí

odo Vazio 22h-24h   

38.   perPeak1 = (secsToday >= 9 * 3600L) && (secsToday < 14 * 3600L);   

39.   perPeak2 = (secsToday >= 20 * 3600L) && (secsToday < 22 * 3600L);     

40.   if ((weekday(t)) == 1) offPeakWeekly = ((secsToday >= 0) && (secsToday < 24

 * 3600L) ); //Domingo   

41.   else if ((weekday(t)) == 7) { //Sábado   

42.     offPeakWeekly = (perOffPeak1 || perOffPeak2 || perOffPeak3 ); 

43.     peakWeekly = (perPeak1 || perPeak2);   

44.     if (perPeak1) secsToOffWeek = 14 * 3600L - secsToday;   

45.     else if (perPeak2) secsToOffWeek = 22 * 3600L - secsToday;   

46.   }   

47.   else { //Segunda a Sexta    

48.    offPeakWeekly = ((secsToday >= 0) && (secsToday < 7 * 3600L)); 

49.    peakWeekly = ((secsToday >= 7 * 3600L) && (secsToday < 24 * 3600L));   

50.     if (peakWeekly)secsToOffWeek = (24 * 3600L) - secsToday;   

51.   }   

52. }     

53. //Função responsável pela aplicação da mudança de perí-

odo e preços de tarifa   

54. void Tariff(time_t t) {   

55.   boolean summerTime = (utc != local);   

56.   float OLDkWhPrice;   

57.   OLDkWhPrice = kWhPrice;   

58.   String prevPeriod = Period;   

59.   if (!summerTime) winterWeekly(t); 

60.   else if (summerTime)summerWeekly(t); 

61.   if (offPeakWeekly) weeklyPrice = dualPrice1;   

62.   else if (peakWeekly) weeklyPrice = dualPrice2;   

63.   offPeakDaily = ((secsToday >= 0) && (secsToday < 8 * 3600L) || (secsToday >

= 22 * 3600L) && (secsToday < 24 * 3600L) ); //Período Vazio 00h-08h/22h-

24h   

64.   peakDaily = ((secsToday >= 8 * 3600L) && (secsToday < 22 * 3600L));   

65.   if (offPeakDaily) dailyPrice = dualPrice1;   

66.   else if (peakDaily) {   

67.     dailyPrice = dualPrice2;   

68.     secsToOffDay = 22 * 3600L - secsToday;   

69.   }   

70.   applyTariff();   

71.   if (kWhPrice != OLDkWhPrice  )  saveSettings();   

72.   if ( Period == "Off-

Peak" && (prevPeriod == "Peak" || prevPeriod == "None")) {   

73.     emptyBuzz = true;   

74.     change = true;   

75.     nowNote = 0;   

76.     isOffPeak = true;   

77.     Set_window(21);   

78.   }   

79.   else if ( Period == "Peak" && (prevPeriod == "None" || prevPeriod == "Off-

Peak")) {   

80.     emptyBuzz = true;   

81.     change = true;   

82.     nowNote = 0;   

83.     isOffPeak = false;   

84.     Set_window(21);   

85.   }   

86. }     

87. //Função utilizada para aplicar o preço de tarifa e período de consumo   

88. void applyTariff(void) {     

89.   if (TariffType == "Dual (Weekly)") {   

90.     if (offPeakWeekly) {   

91.       Period = "Off-Peak";   

92.       digitalWrite(emptyGreenLed, HIGH);   

93.       digitalWrite(emptyRedLed, LOW);   

94.     }   

95.     else if (peakWeekly) {   

96.       Period = "Peak";   

97.       digitalWrite(emptyRedLed, HIGH);   

98.       digitalWrite(emptyGreenLed, LOW);   

99.       secsToOff = secsToOffWeek;   

100.     }   

101.     kWhPrice = weeklyPrice;   

102.   }   

103.   else if (TariffType == "Dual (Daily)") {   

104.     if (offPeakDaily) {   

105.       Period = "Off-Peak";   

106.       digitalWrite(emptyGreenLed, HIGH);   

107.       digitalWrite(emptyRedLed, LOW);   

108.     }   

109.     else if (peakDaily) {   

110.       Period = "Peak";   

111.       digitalWrite(emptyRedLed, HIGH);   
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112.       digitalWrite(emptyGreenLed, LOW);   

113.       secsToOff = secsToOffDay;   

114.     }   

115.     kWhPrice = dailyPrice;   

116.   }   

117.   else if (TariffType == "Normal")  {   

118.     digitalWrite(emptyGreenLed, 150);   

119.     digitalWrite(emptyRedLed, 23);   

120.     kWhPrice = normalPrice;   

121.   }   

122. }   

1. //Leitura dos valores do Sensor de Gás   

2. void readGas(void) {   

3. float sensor_volt;   

4. float RS_gas;   

5. float ratio;   

6. float sensorValue;   

7.     /* Obter média de 100 leituras */   

8.   for (int x = 0 ; x < 100 ; x++)   

9.   {   

10.     sensorValue = sensorValue + analogRead(A8);   

11.   }   

12.   sensorValue = sensorValue / 100.0;   

13.   sensor_volt = sensorValue / 1024 * 5.0;   

14.   RS_gas = (5.0 - sensor_volt) * 10.0 / sensor_volt;   

15.   ratio = RS_gas / R0;   

16.   float ppm = pow((ratio / 18.723), (-

1 / 0.422)); //eq. de ajuste segundo datasheet MQ6   

17.   gasPPM = rounding(ppm); //arredondar para inteiro   

18. } 

1. //Função que lê o valor analógico do CAD   

2. int readAnalog(int pin) {   

3.   analogRead(pin); 

4.   delay(pinReadDelay); //Pausa para criar estabilidade na leitura 

5.   int analogValue = analogRead(pin);   

6.   return analogValue;   

7.   delay(pinReadDelay);   

8. }     

 
1. //Função de cálculo da Energia e preço atual 

2. void readEnergy(void) {  

3.   float IVA = 0.23; 

4.   float instWeekCost = 0.0;   

5.   float instDayCost = 0.0;   

6.   float instNormalCost = 0.0;   

7.   float instCost = 0.0;  

8.   float tax;   

9.   int weekNow = weekday(local);  

10.   int weekPrev;      

11.   if (energyOn == true) {   

12.     float dE = (avPower * dT) / (1000.0 * 3600.0);   

13.     totalEnergy += dE;   

14.     instCost = (kWhPrice * dE) + IVA * (kWhPrice * dE); 

15.     if (weekNow != weekPrev) tax = 0.1584 + IVA * 0.1584;   

16.     else tax = 0.0;   

17.     totalCost = totalCost + instCost + tax; 

18.     if (freqDefined == true) {   

19.       totBillEnergy += dE;   

20.       instWeekCost = weeklyPrice * dE + IVA * (weeklyPrice * dE);   

21.       instDayCost = dailyPrice * dE + IVA * (dailyPrice * dE);   

22.       instNormalCost = normalPrice * dE + IVA * (normalPrice * dE);   

23.       if (TariffType == "Normal")instCost = instNormalCost;   

24.       else if (TariffType == "Dual (Daily)")instCost = instDayCost;   

25.       else if (TariffType == "Dual (Weekly)")instCost = instWeekCost;   

26.       totBillCost = totBillCost + instCost + tax; 

27.       billWeekCost = billWeekCost + instWeekCost + tax; 

28.       billDayCost = billDayCost + instDayCost + tax; 

29.       billNormalCost = billNormalCost + instNormalCost + tax; 

30.       moneyLeft = money - totBillCost; // dinheiro restante na fatura de ener

gia   

31.     }   

32.   }  

33.   weekPrev = weekday(local);  

34. }   

 
1. //Função Janela de Aviso   

2. void Warning() {     

3.   float moneyPercent = moneyLeft / money;   

4.   boolean PowerHigh = (appPower > 0.8 * kVAtoWatt && kVAtoWatt > 0);   

5.   boolean PowerDesiredHigh = (appPower > maxDesiredPower && maxDesiredPower >

 0);   

6.   TempHigh = (temp > 27);   

7.   TempLow = (temp < 20);   
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8.   boolean gasHigh = (gasPPM > 1000);     

9.   if (money > 0.0) {   

10.     if (moneyPercent < 0.00 ) {   

11.       if (money0Warn == false) {   

12.         change = true;   

13.         tone(piezo, 750, 2000);   

14.         Set_window(95);   

15.         moneyWindow = 95;   

16.         moneyWarning = true;   

17.       }   

18.     }   

19.     else if (moneyPercent < 0.10) {   

20.       if (money10Warn == false) {   

21.         change = true;   

22.         warningID[5] = 'X';   

23.         SDWarning();   

24.         moneyWarn = false;   

25.         moneyWindow = 94;   

26.         tone(piezo, 750, 2000);   

27.         Set_window(94);   

28.         moneyWarning = true;   

29.       }   

30.     }   

31.     else if (moneyPercent < 0.50) {   

32.       if (money50Warn == false) {   

33.         change = true;   

34.         warningID[5] = 'X';   

35.         SDWarning();   

36.         moneyWarn = true;   

37.         moneyWindow = 94;   

38.         tone(piezo, 750, 2000);   

39.         Set_window(94);   

40.         moneyWarning = true;   

41.       }   

42.     }   

43.   }     

44.   if (TempHigh) {   

45.     digitalWrite(tempRedLed, HIGH);   

46.     digitalWrite(tempGreenLed, LOW);   

47.     digitalWrite(tempBlueLed, LOW); 

48.     if (currentMillis - nowWarnTemp > intervalTemp ) {   

49.       nowWarnTemp = currentMillis;   

50.       SDLog();   

51.       warningID[1] = 'X';   

52.       warningValue = String(temp);   

53.       SDWarning();   

54.       change = true;   

55.       tempHighOn = true;   

56.       tempLowOn = false;   

57.       tempHighReport = ("(" + String(hour(local)) + "h" +  String(minute(loca

l)) + "min" + ")");   

58.       tone(piezo, 1000, 2000);   

59.       tempValue = temp;   

60.       Set_window(90);   

61.       intervalTemp =  (1000UL * 60 * 60 * 8);   

62.     }   

63.   }     

64.   else if (TempLow) {   

65.     digitalWrite(tempRedLed, LOW);   

66.     digitalWrite(tempGreenLed, LOW);   

67.     digitalWrite(tempBlueLed, HIGH); 

68.     if (currentMillis - nowWarnTemp > intervalTemp ) {   

69.       nowWarnTemp = currentMillis;   

70.       SDLog();   

71.       warningID[2] = 'X';   

72.       warningValue = String(temp);   

73.       SDWarning();   

74.       change = true;   

75.       tempLowOn = true;   

76.       tempHighOn = false;   

77.       tempLowReport = ("(" + String(hour(local)) + "h" +  String(minute(local

)) + "min" + ")");   

78.       tone(piezo, 1000, 2000);   

79.       tempValue = temp;   

80.       Set_window(91);   

81.       intervalTemp =  (1000UL * 60 * 60 * 8);   

82.     }   

83.   }   

84.   else {   

85.     digitalWrite(tempRedLed, LOW);   

86.     digitalWrite(tempGreenLed, HIGH);   

87.     digitalWrite(tempBlueLed, LOW); 

88.   }     

89.   if (PowerHigh) {   

90.     digitalWrite(powerRedLed, HIGH);   

91.     digitalWrite(powerGreenLed, LOW);   
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92.     if (currentMillis - nowWarnPower > intervalPower ) {   

93.       nowWarnPower = currentMillis;   

94.       SDLog();   

95.       warningValue = String(appPower);   

96.       warningID[0] = 'X';   

97.       SDWarning();   

98.       change = true;   

99.       powerHighOn = true;   

100.       powerHighReport = ("(" + String(hour(local)) + "h" +  String(minute(loc

al)) + "min" + ")");   

101.       tone(piezo, 1500, 10000);   

102.       Set_window(92);   

103.       intervalPower =  (1000UL * 60 *30);   

104.     }   

105.   }     

106.   else {   

107.     digitalWrite(powerRedLed, LOW);   

108.     digitalWrite(powerGreenLed, HIGH);   

109.   }   

110.    

111.   if (PowerDesiredHigh) {   

112.     digitalWrite(powerRedLed, HIGH);   

113.     digitalWrite(powerGreenLed, LOW);   

114.     if (currentMillis - nowWarnPowerDesired > intervalDesiredPower) {   

115.       nowWarnPowerDesired = currentMillis;   

116.       SDLog();   

117.       warningValue = String(appPower);   

118.       warningID[4] = 'X';   

119.       SDWarning();   

120.       change = true;   

121.       powerDesiredHighOn = true;   

122.       powerDesiredReport = ("(" + String(hour(local)) + "h" +  String(minute(

local)) + "min" + ")");   

123.       tone(piezo, 1500, 5000);   

124.       Set_window(96);   

125.       intervalDesiredPower =  (1000UL * 60 * 30);   

126.     }   

127.   }   

128.   else {   

129.     digitalWrite(powerRedLed, LOW);   

130.     digitalWrite(powerGreenLed, HIGH);   

131.   }    

132.   if (gasHigh) {   

133.     digitalWrite(gasRedLed, HIGH);   

134.     if (currentMillis - nowWarnGas > intervalGas ) {   

135.       nowWarnGas = currentMillis;   

136.       warningValue = String(gasPPM);   

137.       warningID[3] = 'X';   

138.       SDWarning();   

139.       change = true;   

140.       gasHighOn = true;   

141.       gasHighReport = ("(" + String(hour(local)) + "h" +  String(minute(local

)) + "min" + ")");   

142.       tone(piezo, 500, 20000);   

143.       gasValue = gasPPM;   

144.       Set_window(93);   

145.       intervalGas =  (1000UL * 60 * 15);   

146.     }   

147.   }   

148.   else digitalWrite(gasRedLed, LOW);   

149.   warningValue = ””; 

150. } 

 
1. // Função de Escrita das Definições no Cartão SD   

2. void writeSDSettings() {   

3.   usingSD = true;   

4.   SD.remove("settings.txt");  // Apagar o ficheiro antigo   

5.   myFile = SD.open("settings.txt", FILE_WRITE);// Criar novo ficheiro   

6.   //Escrita no ficheiro   

7.   myFile.print("[");  myFile.print("kVAtoWatt=");  myFile.print(kVAtoWatt);  

myFile.println("]");   

8.   myFile.print("[");  myFile.print("maxDesiredPower=");  myFile.print(maxDesi

redPower);  myFile.println("]");   

9.   myFile.print("[");  myFile.print("avgStbPower=");  myFile.print(avgStbPower

);  myFile.println("]");   

10.   myFile.print("[");  myFile.print("maxStbPower=");  myFile.print(maxStbPower

);  myFile.println("]");   

11.   myFile.print("[");  myFile.print("stbComplete=");  myFile.print(stbComplete

);  myFile.println("]");   

12.   myFile.print("[");  myFile.print("TariffType=");  myFile.print(TariffType);

  myFile.println("]");   

13.   myFile.print("[");  myFile.print("Period=");  myFile.print(Period);  myFile

.println("]");   

14.   myFile.print("[");  myFile.print("kWhPrice=");  myFile.print(kWhPrice, 4); 

 myFile.println("]");   
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15.   myFile.print("[");  myFile.print("normalPrice=");  myFile.print(normalPrice

, 4);  myFile.println("]");   

16.   myFile.print("[");  myFile.print("dualPrice1=");  myFile.print(dualPrice1, 

4);  myFile.println("]");   

17.   myFile.print("[");  myFile.print("dualPrice2=");  myFile.print(dualPrice2, 

4);  myFile.println("]");   

18.   myFile.print("[");  myFile.print("money=");  myFile.print(money, 2);  myFil

e.println("]");   

19.   myFile.print("[");  myFile.print("numOfHouseholders=");  myFile.print(numOf

Householders);  myFile.println("]");   

20.   myFile.print("[");  myFile.print("billFreq=");  myFile.print(billFreq);  my

File.println("]");   

21.   myFile.print("[");  myFile.print("startPer=");  myFile.print(startPer);  my

File.println("]");   

22. myFile.print("[");  myFile.print("startDay=");  myFile.print(startDay);  myFi

le.println("]");   

23. myFile.print("[");  myFile.print("startMonthNum=");  myFile.print(startMonthN

um);  myFile.println("]");   

24.   myFile.print("[");  myFile.print("startTimer=");  myFile.print(startTimer);

  myFile.println("]");   

25.   myFile.print("[");  myFile.print("midTimer=");  myFile.print(midTimer);  my

File.println("]");   

26.   myFile.print("[");  myFile.print("endTimer=");  myFile.print(endTimer);  my

File.println("]");   

27.   myFile.print("[");  myFile.print("freqDefined=");  myFile.print(freqDefined

);  myFile.println("]");   

28.   myFile.close();   

29.   usingSD = false;   

30. }   

 
1. //Função de Leitura dos dados no Cartão SD, excetuando dados p/ previsão 

meteorológica   

2. void readSD(File fileName, char* fileTXT) {   

3.   char character;   

4.   String settingName;   

5.   String settingValue;   

6.   fileName = SD.open(fileTXT);   

7.   if (fileName) {   

8.     while (fileName.available()) {   

9.       character = fileName.read();   

10.       while ((fileName.available()) && (character != '[')) {   

11.        character = fileName.read();   

12.       }   

13.       character = fileName.read();   

14.       while ((fileName.available()) && (character != '=')) {   

15.         settingName = settingName + character;   

16.         character = fileName.read();   

17.       }   

18.       character = fileName.read();   

19.       while ((fileName.available()) && (character != ']')) {   

20.         settingValue = settingValue + character;   

21.         character = fileName.read();   

22.       }   

23.       if (character == ']') {   

24.         applySetting(settingName, settingValue); // Aplicar o valor ao parâme

tro   

25.         //Reset às Strings   

26.         settingName = "";   

27.         settingValue = "";   

28.       }   

29.     }   

30.     fileName.close(); //fechar o ficheiro   

31.   }   

32. }   

33. // Função que aplica as definições num ficheiro .txt do Cartão SD 

34. void applySetting(String settingName, String settingValue) {   

35.   if (settingName == "totalEnergy") totalEnergy = toFloat(settingValue);   

36.   if (settingName == "totalCost") totalCost = toFloat(settingValue);   

37.   if (settingName == "totBillEnergy") totBillEnergy = toFloat(settingValue);  

38.   if (settingName == "totBillCost") totBillCost = toFloat(settingValue);   

39.   if (settingName == "billNormalCost") billNormalCost = toFloat(settingValue)

;   

40.   if (settingName == "billWeekCost") billWeekCost = toFloat(settingValue);   

41.   if (settingName == "billDayCost") billDayCost = toFloat(settingValue);   

42.   if (settingName == "kVAtoWatt") kVAtoWatt = settingValue.toInt();   

43.   if (settingName == "avgStbPower") avgStbPower = settingValue.toInt();   

44.   if (settingName == "maxStbPower") maxStbPower = settingValue.toInt();   

45.   if (settingName == "maxDesiredPower") maxDesiredPower = settingValue.toInt(

);   

46.   if (settingName == "kWhPrice") kWhPrice = toFloat(settingValue);   

47.   if (settingName == "TariffType") TariffType = settingValue;   

48.   if (settingName == "Period") Period = settingValue;   

49.   if (settingName == "normalPrice") normalPrice = toFloat(settingValue);   

50.   if (settingName == "dualPrice1") dualPrice1 = toFloat(settingValue);   

51.   if (settingName == "dualPrice2") dualPrice2 = toFloat(settingValue);   

52.   if (settingName == "billFreq") billFreq = settingValue;   
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53.   if (settingName == "startPer") startPer = settingValue;   

54.   if (settingName == "startDay") startDay = settingValue.toInt();   

55.   if (settingName == "startMonthNum") startMonthNum = settingValue.toInt();   

56.   if (settingName == "money") money = toFloat(settingValue);   

57.   if (settingName == "numOfHouseholders") numOfHouseholders = settingValue.to

Int();   

58.   if (settingName == "startTimer") startTimer = toLong(settingValue);   

59.   if (settingName == "endTimer") endTimer = toLong(settingValue);   

60.   if (settingName == "freqDefined") freqDefined = toBoolean(settingValue);   

61.   if (settingName == "stbComplete") stbComplete = toBoolean(settingValue);   

62. }   

63.  

64. // Função que converte um valor escrito no ficheiro .txt das Definições num f

loat   

65. float toFloat(String settingValue) {   

66.   char floatbuf[settingValue.length() + 1];   

67.   settingValue.toCharArray(floatbuf, sizeof(floatbuf));   

68.   float f = atof(floatbuf);   

69.   return f;   

70. }     

71. // Função que converte um valor escrito no ficheiro .txt das Definições num l

ong   

72. unsigned long toLong(String settingValue) {   

73.   char longbuf[settingValue.length() + 1];   

74.   settingValue.toCharArray(longbuf, sizeof(longbuf));   

75.   long l = atol(longbuf);   

76.   return l;   

77. }     

78. // Função que converte uma string escrita no ficheiro .txt das Definições par

a um inteiro e depois para um boolean   

79. boolean toBoolean(String settingValue) {   

80.   if (settingValue.toInt() == 1) {   

81.     return true;   

82.   } else {   

83.     return false;   

84.   }   

85. }   

 
1. //Função de sinal sonoro após aviso/informação   

2. void beepPeriod(int x, int m) {   

3.   int noteDuration = 1000 / melody[m][nowDuration];   

4.   int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;   

5.   if (currentMillis - prevMillisBuzz > pauseBetweenNotes) {   

6.     prevMillisBuzz = currentMillis;   

7.     noteDuration = 1000 /  melody[m][nowDuration];   

8.     tone(piezo, melody[m][nowNote], noteDuration);   

9.     nowDuration++;   

10.     nowNote++;   

11.   }   

12.   if (nowDuration == 18)  nowDuration = 9;   

13.   if (nowNote == 9)   {   

14.     nowNote = 0;   

15.     repeat++;   

16.   }   

17.   if (repeat == x) {   

18.     emptyBuzz = false;   

19.     repeat = 0;   

20.   }   

21. } 
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Anexo D - Código relevante Arduino2 

1. //Bibliotecas utilizadas   

2. #include <SPI.h>  //Serial Peripheral Interface 

3. #include <Dhcp.h>  //Protocolo de configuração dinâmica de host   

4. #include <Dns.h>  //Domain Name System   

5. #include <WiFi.h> //Biblioteca WiFi   

6. #include <WiFiClient.h>  //Cliente WiFi   

7. #include <Temboo.h>  //Biblioteca Temboo   

8. #include "WiFiAccount.h" //Definições de conta WiFi e Temboo   

9. #include <Wire.h>  //Comunicação I2C   

10. #include "I2C_Anything.h"  //Escrita/Leitura na comunicação I2C 

1. void setup() {   

2.   pinMode(53, OUTPUT);  //Modo Output no pino digital 53 do Arduino3   

3.   Wire.begin(MASTER_ADDRESS); //Iniciar a comunicação i2c com o Slave; envio 

de informação para a EBProton   

4.   Wire.onReceive (receiveEvent); //Iniciar a comunicação i2c com o Slave, rec

eção de informação da EBProton   

5.   Serial.begin(9600);  //Inicialização do monitor Serial   

6.   int wifiStatus = WL_IDLE_STATUS;  //Estado da ligação WiFi   

7.   // Determinar a presença da shield WiFi   

8.   if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {   

9.     // Se não estiver presente, parar execução do programa   

10.     while (true);   

11.   }   

12.   // Tentativa de conexão com a rede WiFi local   

13.   while (wifiStatus != WL_CONNECTED) wifiStatus = WiFi.begin(WIFI_SSID, WPA_P

ASSWORD);   

14.   delay(500);   

15. }   

16.    

17. void loop() {   

18.   currentMillis = millis(); //Tempo atual   

19.   //Envio de informação de consumo para Gmail, a ser posteriormente enviado p

ara o Facebook   

20.   if (currentMillis - dayMillis > dayPeriod) {   

21.     dayMillis = currentMillis;   

22.     runSendEmail("Consumption Information", "Since " + String(startDay) + 

"/"  + String(startMonthNum) + " I have spent "    

23.     + String(totBillEnergy) + " kWh of Energy, " + String(totBillCO2) + " kg 

of CO2 and " + String(totBillCost) + " euros.");   

24.   }   

25.   //Caso seja solicitado o pedido de informação do tempo meteorológico, acede

r ao servidor Yahoo para este efeito   

26.   if (getTemp) {   

27.     getTemp = false;   //Evitar a solicitação da informação repetidamente   

28.     getTemperature();  //Receber informação meteorológica   

29.     gotTemp = true;  //Flag que permite    

30.     transmitResults();  //Transmissão de informação meteorológica aa EBProton 

31.   }   

32.   // Caso não haja conexão Wifi e tenha havido uma na última execução do loop

, parar o cliente   

33.   if (!client.connected() && lastConnected) {   

34.     client.flush();   

35.     client.stop();   

36.   }   

37.   //Envio de leituras para o Servidor na Web   

38.   if (!client.connected() && haveData == true) {   

39.     haveData = false;   

40.     sendData();   

41.   }    

42.   // Armazenamento do estado da conexão para a próxima execução do loop   

43.   lastConnected = client.connected();   

44.   //Envio de alerta E-mail para valores de Potíªncia e Gás elevados   

45.   if (appPower > 0.8 * kVAtoWatt && kVAtoWatt > 0 && powerEmail == true) {   

46.     millisPowerEmail = currentMillis;   

47.     runSendEmail("[ENERGY BOX] POWER Consumption TOO HIGH", "Please TURN OFF 

non-essential devices!");   

48.     powerEmail = false;   

49.   }   

50.   if (gasPPM > 1000 && gasEmail == true) {   

51.     millisGasEmail = currentMillis;   

52.     runSendEmail("[ENERGY BOX] GAS Concentration 

is TOO HIGH", "Please go check for possible leaks as soon as possible!!!");   

53.     gasEmail = false;   

54.   }   

55.   //Intervalo de 5 minutos para enviar e-mail de alerta   

56.   if (powerEmail == false) {   
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57.     if (currentMillis - millisPowerEmail > intervalEmail)  powerEmail = true; 

58.   }   

59.   if (gasEmail == false) {   

60.     if (currentMillis - millisGasEmail > intervalEmail) gasEmail = true;   

61.   }   

62. }   

63. //Função que executa o envio de email para o GMail, através do Choreo Temboo  

64. void runSendEmail(String SubjectValue, String MessageBodyValue) {   

65.   TembooChoreo SendEmailChoreo(client);   

66.   // Definir as credenciais de conta Temboo   

67.   SendEmailChoreo.setAccountName(TEMBOO_ACCOUNT);   

68.   SendEmailChoreo.setAppKeyName(TEMBOO_APP_KEY_NAME);   

69.   SendEmailChoreo.setAppKey(TEMBOO_APP_KEY);   

70.   // Definição dos Inputs Choreo   

71.   String FromAddressValue = "energybox16@gmail.com";   

72.   SendEmailChoreo.addInput("FromAddress", FromAddressValue);   

73.   String UsernameValue = "energybox16@gmail.com";   

74.   SendEmailChoreo.addInput("Username", UsernameValue);   

75.   String ToAddressValue = "energyboxuser16@gmail.com";   

76.   SendEmailChoreo.addInput("ToAddress", ToAddressValue);   

77.   SendEmailChoreo.addInput("Subject", SubjectValue);   

78.   SendEmailChoreo.addInput("MessageBody", MessageBodyValue);   

79.   String PasswordValue = "iqkbycozdgxjttnm";   

80.   SendEmailChoreo.addInput("Password", PasswordValue);   

81.   SendEmailChoreo.setChoreo("/Library/Google/Gmail/SendEmail");  // Identific

ação do Choreo a executar   

82.   unsigned int returnCode = SendEmailChoreo.run(); // Execução do Choreo   

83.   // Ler e imprimir a mensagem de receção no monitor Serial   

84.   while (SendEmailChoreo.available()) {   

85.     char c = SendEmailChoreo.read();   

86.     Serial.print(c);   

87.   }   

88.   SendEmailChoreo.close();  //fechar o choreo Email   

89. }    

90. //Função que extrai a informação meteorológica do servidor Yahoo, por intermé

dio de um Choreo Temboo.   

91. void getTemperature() {   

92.   TembooChoreo GetWeatherByAddressChoreo(client);  //Invocação do Choreo Temb

oo    

93.   GetWeatherByAddressChoreo.begin();  // Invocação do cliente Temboo   

94.   // Definir as credenciais de conta Temboo   

95.   GetWeatherByAddressChoreo.setAccountName(TEMBOO_ACCOUNT);        //Nome de 

conta Temboo   

96.   GetWeatherByAddressChoreo.setAppKeyName(TEMBOO_APP_KEY_NAME);    //Nome da 

chave API Temboo   

97.   GetWeatherByAddressChoreo.setAppKey(TEMBOO_APP_KEY);             //Chave AP

I Temboo   

98.   // Definir os inputs do Choreo   

99.   GetWeatherByAddressChoreo.addInput("Units", Units);              // Definir

 as unidades Celsius para a temperatura   

100.   GetWeatherByAddressChoreo.addInput("Address", Address);          // Definir

 a localização do clima para Lisboa, Portugal   

101.   // Identificação do Choreo a executar   

102.   GetWeatherByAddressChoreo.setChoreo("/Library/Yahoo/Weather/GetWeatherByAdd

ress");   

103.   // Filtros que extraem as previsões meteorológicas   

104.   GetWeatherByAddressChoreo.addOutputFilter("foreDay", "/rss/channel/item/ywe

ather:forecast/@day", "Response");   

105.   GetWeatherByAddressChoreo.addOutputFilter("weather", "/rss/channel/item/ywe

ather:forecast/@code", "Response");   

106.   GetWeatherByAddressChoreo.run();  // Execução do Choreo;   

107.   //Reset dos contadores   

108.   counter1 = 0;   

109.   counter2 = 0;   

110.   while (GetWeatherByAddressChoreo.available()) {   

111.     // Primeira parte do output   

112.     String name = GetWeatherByAddressChoreo.readStringUntil('\x1F');   

113.     name.trim(); //eliminar novas linhas   

114.     // Segunda parte do output   

115.     String data = GetWeatherByAddressChoreo.readStringUntil('\x1E');   

116.     data.trim();  //eliminar novas linhas   

117.     //Aplicar o array de Strings à  informação do dia e previsão   

118.     if (name == "foreDay") {   

119.       ForeCastDay[counter1] = data;   

120.       counter1++;   

121.     }   

122.     if (name == "weather") {   

123.       ForeCastTemp[counter2] = data;   

124.       counter2++;   

125.     }   

126.   }   

127.   GetWeatherByAddressChoreo.close();  //Encerrar a conexão ao website Temboo  

128. }    

129. //Função utilizada para transmitir a informação meteorológica para a EBProton 

130. void transmitResults() {   

131.   dayNow = ForeCastTemp[0].toInt();   
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132.   day1 = ForeCastTemp[1].toInt();   

133.   day2 = ForeCastTemp[2].toInt();   

134.   Wire.beginTransmission(SLAVE_ADDRESS);   

135.   I2C_writeAnything (dayNow);   

136.   I2C_writeAnything (day1);   

137.   I2C_writeAnything (day2);   

138.   if (gotTemp == true) {   

139.     I2C_writeAnything (gotTemp);   

140.     gotTemp = false;   

141.   }   

142.   delay(10);   

143.   Wire.endTransmission();   

144. }   

145. //Função de envio das leitura da EBProton para o servidor na Web  

146. void sendData() {   

147.   while (client.connected()) {   

148.     while (client.available()) client.flush();   

149.   }   

150.   client.stop();   

151.   if (client.connect(server, 80)) {   

152.     Serial.println("Connecting...");   

153.     client.print("GET /api/post?apikey=");   

154.     client.print(apikey);   

155.     client.print("&json={temp");   

156.     client.print(":");   

157.     client.print(temp);   

158.     client.print(",humd:");   

159.     client.print(humd);   

160.     client.print(",power:");   

161.     client.print(appPower);   

162.     client.print(",energy:");   

163.     client.print(totBillEnergy);   

164.     client.print(",cost:");   

165.     client.print(totBillCost);   

166.     client.print(",CO2:");   

167.     client.print(totBillCO2);   

168.     client.print(",gas:");   

169.     client.print(gasPPM);   

170.     client.println("} HTTP/1.0");   

171.     client.println("Host:energia.crcibernetica.com");   

172.     client.println("User-Agent: Arduino-wifi");   

173.     client.println("Connection: close");   

174.     client.println();   

175.     lastConnectionTime = millis(); //Último tempo em que a conexão foi realiz

ada   

176.   }   

177.   client.flush();   

178.   client.stop();   

179. }   

180. // Função de receção das leituras vindas da EBProton, via I2C   

181. void receiveEvent (int howMany)   

182. {   

183.   if (howMany >= (sizeof appPower) + (sizeof kVAtoWatt) + (sizeof temp) + (si

zeof humd) +   

184.       (sizeof getTemp) +  (sizeof totBillEnergy) + (sizeof totBillCO2) + (siz

eof totBillCost) + (sizeof gasPPM) + (sizeof startDay) + 

(sizeof startMonthNum))   

185.   {   

186.     I2C_readAnything (appPower);   

187.     I2C_readAnything (temp);   

188.     I2C_readAnything (humd);   

189.     I2C_readAnything (getTemp);   

190.     I2C_readAnything (kVAtoWatt);   

191.     I2C_readAnything (totBillEnergy);   

192.     I2C_readAnything (totBillCost);   

193.     I2C_readAnything (totBillCO2);   

194.     I2C_readAnything (gasPPM);   

195.     I2C_readAnything (startDay);  

196.     I2C_readAnything (startMonthNum);    

197.     haveData = true;   

198.   }   

199. }   
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Anexo E - Código Arduino3 

1. #include "EmonLib.h"  //Biblioteca utilizada   

2. EnergyMonitor emon1;   //Criação de instância   

3.    

4. double Irms;  //Declaração de Variável de Corrente Irms   

5.    

6. void setup() {   

7.   Serial.begin(9600);  //Inicialização da porta Serial, que comunica com a E

BProton   

8.   emon1.current(1, 60);  //Sensor no pin analógico 1, Constante de calibraçã

o Y=60   

9. }   

10.    

11. void loop() {  

12.   Irms = 0.0; 

13.   Irms = emon1.calcIrms(1480);  //Cálculo de corrente Irms, 1480 amostras   

14.   sendDataToXbee();  //Envio de informação para a EBProton   

15.   delay(1000);  //Paragem do programa durante 1s   

16. }   

17. //Função que envia as leituras de corrente para a EBProton   

18. void sendDataToXbee()   

19. {   

20.   Serial.print('Z');   //Escrita de 

marcador p/ identificação de envio da Corrente Irms  

21.   Serial.print(Irms);  //Escrita da corrente na porta Serial   

22.   Serial.print('A');  //Escrita de 

marcador p/ identificação de envio da Corrente Irms  

23. } 
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Anexo F - Ajuda e Documentação Energy Box 

1. INSTALAÇÃO 
1. Desligar a corrente geral fornecida à habitação, no quadro elétrico; 

2. Inserir o sensor de corrente à volta do cabo de fase do quadro elétrico (cabo azul); 

3. Ligar a corrente fornecida à habitação, no quadro elétrico; 

4. Ligar a EBElectron à tomada; 

5. Ligar a EBNucleus à tomada e clicar no botão RESET. 

 

2. INSERÇÃO DE DEFINIÇÕES DE CONSUMO (MENU “SETTINGS”) 
2.1 POTÊNCIA CONTRATADA/MÁXIMA DESEJADA 

 "Power" -> "Maximum/Contracted"; (RIGHT);  

 Definir Potência Máxima: (RIGHT); (definir valor); (OK) para gravar; 

 Definir Potência Contratada: (DOWN); (RIGHT); (definir valor); (OK) 
para gravar; 

 Voltar ao menu anterior: (LEFT). 

Para definir os valores: (UP) para adicionar (+1), (DOWN) para subtrair (-1), (RIGHT) 
ou (LEFT) para alterar a habitação decimal. 

2.2 POTÊNCIA STANDBY 

 "Power" -> "Standby Power"; (RIGHT); (RIGHT); 

 Recomeçar o cálculo da Potência de Standby: (DOWN); 

 Voltar ao menu anterior: (LEFT). 
2.3 TIPO E PREÇO DE TARIFA 

Inicialmente, terá de definir os preços de rede das tarifas normal e bi-horárias; 

 "Tariff Type" ->"Normal"; (RIGHT); (definir valor); (OK) para gravar(*); 

 "Tariff Type" -> "Dual"; (RIGHT) "Daily"; (OK); (definir valor); (OK) para 
gravar(*); 

 "Tariff Type" -> "Dual"; (RIGHT); (RIGHT) "Weekly"; (OK); (definir 
valor); (OK) para gravar(*); 

(*)Após gravar os preços de rede de cada tarifa, Premir (OK) se for a tarifa utilizada 
na habitação; (LEFT) caso contrário; 

2.4 PERÍODO DE FATURAÇÃO E DINHEIRO OBJETIVO A GASTAR 

 "Spendings"; (RIGHT); (RIGHT)/(LEFT) para escolher período; (OK) 
para definir; 

 Definir dinheiro objetivo; (OK) para gravar; 

 Voltar ao menu anterior: (LEFT); 

 Alterar dinheiro objetivo sem alterar período de faturação: “Spendings”; 
(RIGHT); (DOWN); (definir o valor); (OK) para gravar. 

2.5 NÚMERO DE MORADORES 

 “Householders”; (RIGHT); 

 (UP)/(DOWN) para definir; (OK) para gravar; 

3. OBTER PREVISÃO CLIMATÉRICA 
No menu “WEATHER” premir (OK) durante 3 segundos. 

4. CARTÃO DE MEMÓRIA (MENU “SD SETTINGS”) 

 Remover o cartão SD com segurança: (OK); 

 Restauro das definições de utilizador (valores restaurados a 0): (DOWN). 

 

5. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
5.1 A Energy Box não recebe valores de Potência? 

 Pode dever-se à falha na comunicação entre a EBElectron e a 
EBNucleus. Tente aproximar a EBNucleus do quadro elétrico. 

 Confirme se o sensor de corrente se encontra instalado corretamente. 
 

5.2 A Energy Box não apresenta corretamente a previsão do tempo? 

Prima o botão RESET da EBNeutron. Se o problema permanecer, siga as instruções 
para ejetar o cartão SD com segurança (sem o ejetar) e reinicie a EBProton, clicando no botão 
RESET. 
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Anexo G - Perfil de temperatura registado pela Energy Box 
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Anexo H - Perfil de humidade registado pela Energy Box 
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Anexo I - Perfil de potência aparente registada pela Energy Box 

 
 


