
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – UFMT 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS – FACC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL 

E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A INOVAÇÃO – PROFNIT 

 

 

 

Marcelo Pereira Justino 

 

 

 

 

 

AUTOMAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM SALAS DE AULA: uma 

proposta para a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuiabá 

2021 



 
 

 
 

 

 

 

 

Marcelo Pereira Justino 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOMAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM SALAS DE AULA: uma 

proposta para a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para a Inovação – 

Ponto Focal Cuiabá, que é consórcio das 

instituições: Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 

e Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT) como parte dos requisitos para 

obtenção do Título de Mestre em 

Administração. 

 

 

Orientadora: Prof.ª Luciane Cleonice Durante, Dr.ª 

Coorientador: Prof.º Fernando Selleri Silva, Dr. 

 

 

 

Cuiabá 

2021 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso  

Prof. Dr. Evandro Aparecido Soares da Silva  

Pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa 

 Prof. Dr. Jackson Antônio Lamounier Camargos Resende  

 Gestora do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual 

e Transferência de Tecnologia para a Inovação – PROFNIT (Ponto focal Cuiabá-MT) 

Prof. Dr.ª Luciane Cleonice Durante 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Deus, em quem sempre conseguimos forças para continuar a 

caminhada. Aos amigos e meus familiares, pelo apoio e incentivo. 



 
 

 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Aos familiares pelo apoio e incentivo. Minha esposa e meu filho, pela compreensão nos 

momentos em que tive que me ausentar para estudar. Meus pais por terem me guiado com 

sabedoria desde o início, com o objetivo de me proporcionar estudo e conhecimento. Ao amigo 

Vagner Miguel Ascari, que conheci durante este estudo, e que me disse palavras de apoio no 

momento certo e fez com que eu não desistisse de continuar a jornada. 

 Aos professores do ponto focal Cuiabá, que dedicaram seu tempo e empenho para o 

programa PROFNIT. 

Aos colegas de turma 2019, pelo companheirismo e conhecimento compartilhado. 

Aos meus orientadores, prof.ª Luciane Cleonice Durante e Prof.º Fernando Selleri Silva, 

pelo apoio e norteamento deste projeto. 

Aos colegas de trabalho do setor de tecnologia da informação da UNEMAT (João 

Milani Junior, Frank Willian Rodrigues da Silva, Marcos Antônio Guerra) e ao Bolsista, Marlon 

Rodrigues, pela ajuda com o desenvolvimento e testes da solução de automação. 

Aos gestores e servidores do campus de Barra do Bugres, pela compreensão em minhas 

ausências no trabalho em dias de aulas presenciais em Cuiabá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

RESUMO 

 

A automação que busque a eficiência energética é um tema relevante para instituições públicas 

de ensino, uma vez que estas apresentam, em geral, elevadas despesas com a conta de energia 

elétrica. Frente à redução nos recursos de custeio, tem se tornado cada vez mais necessária a 

tomada de medidas de eficientização, visando a redução do consumo de energia. Este estudo 

teve por objetivo desenvolver uma solução computacional de custo acessível para automação 

da iluminação e climatização em salas de aula (SACI_IoT), buscando melhorar a eficiência 

energética. O objeto de estudo foi a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, 

campus de Barra do Bugres. Trata-se de uma pesquisa aplicada, com abordagem quantitativa, 

utilizando o Design Science Research (DSR) como método. Com o intuito de promover a 

inovação na instituição, foi desenvolvida uma tecnologia alternativa, composta por hardware e 

software de gerenciamento do sistema de automação de lâmpadas e aparelhos de ar 

condicionado, com base no conceito de Internet das Coisas (IoT) – equipamentos eletrônicos 

que são integrados através da internet. Os resultados apresentados atenderam às expectativas, 

onde foi possível controlar de forma autônoma o acionamento e desligamento dos aparelhos de 

ar condicionado e lâmpadas em ambiente de ensino, promovendo, inclusive, o conforto térmico. 

A automação possui custo acessível e pode ser adaptada para outros ambientes e edificações 

que visa evitar o desperdício com energia elétrica. Devido às restrições impostas devido a 

pandemia de Covid19, não foi possível realizar medições com e sem o uso da ferramenta para 

aferição da economia.   

Palavras-chave: Automação. Objetos Inteligentes. Internet das Coisas. 

 

  



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Automation that seeks energy efficiency is a relevant topic for educational institutions, since 

they generally present increased loads with the electricity bill. Faced with the reduction in 

costing resources, it has become increasingly necessary to take efficiency measures, reducing 

the reduction in energy consumption. This study aimed to develop an affordable computing 

solution for automation of lighting and air conditioning in classrooms (SACI_IoT), seeking to 

improve energy efficiency. The object of study for the University of the State of Mato Grosso 

- UNEMAT, Barra do Bugres campus. It is an applied research, with a quantitative approach, 

using Design Science Research (DSR) as a method. In order to promote innovation in the 

institution, an alternative technology was developed, consisting of hardware and software for 

managing the automation system for lamps and air conditioners, based on the concept of the 

Internet of Things (IoT) - electronic equipment that are integrated over the internet. The results 

met expectations, where it was possible to autonomously control the switching on and off of air 

conditioners and lamps in a teaching environment, even promoting thermal comfort. 

Automation is affordable and can be adapted to other environments and buildings in order to 

avoid wasting electricity. Obligation to the restrictions imposed due to the Covid pandemic19, 

it was not possible to carry out with and without the use of the tool to measure the economy. 

 

Keywords: Automation. Smart Objects. Internet of Things. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

A crescente demanda por energia elétrica pode ser explicada, em parte, pelos aspectos 

da evolução demográfica e seus reflexos sociais e econômicos (EPE, 2019), tais como o intenso 

uso de equipamentos elétricos para a produção de bens e serviços para suprir as necessidades 

das comunidades. Por outro lado, a necessidade de diminuir os impactos ambientais faz com 

que pesquisas sejam desenvolvidas para minimizar os efeitos desse aumento de demanda, 

visando, assim, a melhoria da eficiência energética nas edificações e equipamentos elétricos. 

Avalia-se que os edifícios consomem de 30 a 45% da energia elétrica produzida no 

mundo, embora possa variar de um país para outro. Quando observadas somente as edificações 

comerciais, não considerando as indústrias, Gul e Patidar (2015) apontam que os edifícios de 

escritórios e as instalações prediais de ensino se destacam como grandes consumidores de 

energia elétrica e, ainda, afirmam que, as edificações comerciais e públicas respondem por 

grande parte do consumo de energia, se comparadas com outros setores econômicos. 

O maior consumo de energia elétrica em prédios comerciais, independentemente do seu 

tipo de construção, está ligado à iluminação e climatização, estimando-se que 50% esteja 

relacionado aos aparelhos condicionadores de ar e 25% à iluminação (SOARES et al., 2017a). 

O consumo crescente e a baixa eficiência energética dos aparelhos corroboram com o aumento 

dos impactos ambientais, conforme indicado por World Energy Council (2019), que em seu 

relatório aponta que cerca de 27% da emissão de gases de efeito estufa mundial estão 

relacionados aos prédios comerciais e industriais. Outro fato é que, de acordo com a Associação 

Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (ABESCO, 2017), o Brasil 

desperdiçou, de 2015 a 2017, o equivalente a 1,4 vezes a energia produzida pela Usina de Itaipu 

em 2016, devido ao maquinário desatualizado, além de lâmpadas e eletrodomésticos de baixa 

eficiência. Em reais, o valor ultrapassou os R$ 61 bilhões nestes três anos.  

Diante desse contexto, torna-se importante que tecnologias sejam desenvolvidas para 

subsidiar a sustentabilidade energética, sendo a Internet das Coisas aplicável ao tema. 
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1.1 A realidade do consumo de energia na Universidade do Estado de Mato Grosso - 

UNEMAT 

 

A UNEMAT nasceu em meados de 1978, em Cáceres – MT, primeiramente, com o 

nome de Instituto de Ensino Superior de Cáceres (IESC). Em 1993, através da Lei 

Complementar nº 30, passou a se chamar Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), 

trazendo em sua história a marca de ter nascido no interior para o interior (ZATTAR, 2008). 

Atualmente, a UNEMAT conta com 13 campus, atendendo cerca de 22 mil alunos por meio de 

60 cursos presenciais (UNEMAT, 2020). O campus da Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT) de Barra do Bugres foi pioneiro no curso de Computação na instituição. 

No que diz respeito às despesas, ao observar os custeios da instituição, nota-se que 

somando os 13 campus, reitoria e cidade universitária, o consumo de energia da UNEMAT foi 

de 6,2 milhões de quilowatts/hora, no ano de 2019. Já o custo, chegou a quase 4,3 milhões de 

reais ao ano, com média de 358 mil reais ao mês. O campus de Barra do Bugres consumiu 

aproximadamente 10% desse total (UNEMAT, 2020).   

Nas edificações da UNEMAT, não há nenhum sistema de automação predial 

implementado:  o acionamento e desligamento dos equipamentos é feito de forma manual. 

Neste sentido, conhecer as características da UNEMAT, sendo uma instituição de ensino 

superior pública, além de seu viés Científico, Tecnológico e de Inovação – ICT, seu histórico e 

distribuição geográfica no Estado, também sua estrutura e recursos humanos é fundamental 

para compreender suas demandas e promover a inovação, especialmente, quando se busca a 

eficiência energética e redução nos custos com energia elétrica. 

Considerando os recursos destinados aos gastos com energia elétrica, se faz necessária 

a implementação de gestão do uso de energia na instituição, visando uma maior eficiência 

energética.  

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

 

a) Objetivo Geral 

Propor uma solução de automação integrada à base de dados do sistema de reservas 

de uso de ambientes, visando a eficiência no uso de climatização e iluminação das 
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salas de aula, composta de um equipamento e um sistema computacional de 

gerenciamento. 

 

b) Objetivo Específico 

Os objetivos específicos são: 

b.1) Estabelecer o menor custo possível para a solução, considerando a realidade do 

Campus da UNEMAT de Barra do Bugres/MT; 

b.2) Contribuir com a eficiência energética das IES, por meio da proposição de uma 

solução genérica e passível de ser utilizada em qualquer ambiente e edificação. 

 

1.3 Justificativa  

 

O uso eficiente da energia elétrica pode propiciar vários benefícios, dentre eles a 

diminuição do uso dos recursos naturais ou combustíveis para sua geração. Somado a isto, o 

consumo de energia evitado em uma organização pode ser revertido na forma de vários 

benefícios, tais como: o prolongamento dos períodos de manutenção e aumento da vida útil de 

aparelhos de climatização, uma vez que os mesmos serão utilizados somente nos momentos 

necessários; com a economia gerada pelo uso eficiente de energia elétrica, é possível adquirir 

novos equipamentos e mais eficientes, reduzindo custos, dentre outros. Portanto, é interessante 

uma proposta de automação no sentido de propiciar a eficiência energética em climatização e 

iluminação, no sentido de diminuir o consumo e, consequentemente, reduzindo as despesas de 

custeio, entre elas, a conta de energia elétrica.  

Além disso, considerando o ambiente universitário, é importante que se efetivem boas 

práticas de uso racional de energia elétrica, o que de forma indireta atua na formação dos 

acadêmicos e evidencia a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. O ambiente 

universitário é propício à geração de novos conhecimentos e um adequado local para 

desenvolver e aprimorar novas tecnologias.  
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1.4 Estrutura do Trabalho  

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo traz a introdução e, juntamente, contextualiza a problemática e 

apresenta os objetivos e justificativa da pesquisa. O segundo capítulo trata do referencial teórico 

que serviu de embasamento para a realização do estudo. O terceiro capítulo apresenta os 

aspectos metodológicos considerados na condução do estudo. O quarto capítulo aponta os 

resultados obtidos, detalhando o protótipo desenvolvido e sua forma de operação. O quinto 

capítulo traz as considerações finais e sugestões para implementações futuras.  E por último, o 

sexto capítulo apresenta as referências utilizadas para a condução da pesquisa, conforme Figura 

1.  

Figura 1 – Estrutura do Trabalho 

 

Fonte: O autor (2021) 
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2   REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esta seção trata das políticas públicas para a eficiência energética no Brasil e no Estado 

de Mato Grosso e a relação entre a eficiência energética e a internet das coisas. 

 

2.1  POLÍTICAS PÚBLICAS EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  

 

A eficiência energética, em se tratando de eletricidade, distingue-se do racionamento de 

energia. A distinção de um termo do outro, em sua execução, refere-se à qualidade do produto 

ou serviço. A eficiência energética busca resultados semelhantes ou superiores, mas com 

consumo minimizado de energia, sem acarretar prejuízos na produção ou conforto. Um exemplo 

do uso consciente da energia elétrica é desligar as luzes quando sair do ambiente, substituição 

por aparelhos mais novos e econômicos ou criar ambientes que possam ser dinamicamente 

dimensionados conforme a demanda de público (SEBRAE, 2015). 

Neste sentido, a energia elétrica, se utilizada de forma consciente e responsável, reflete 

em inúmeras vantagens, como evitar ou postergar a construção de novas fontes geradoras, 

liberando recursos para outras áreas e poupando o meio ambiente (SILVA, 2017).  

Conforme apresenta Silva (2017), há quase quatro décadas que o Brasil vem criando 

sistematicamente ações para a eficiência energética, com destaque para 1985, ano que foi criado 

o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) pelo Ministério de Minas e 

Energia (MME) sob responsabilidade da Eletrobrás. Através de ação conjunta dos Ministérios 

de Minas e Energia e Ministério de Indústria e Comércio Exterior foi publicada a Portaria 

Interministerial nº 1.877/85, dando início ao Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica, instituindo o uso racional de energia elétrica em território nacional. Posteriormente, 

foi instituído o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), que atualmente é visível nos 

aparelhos elétricos comercializado em nível nacional com o selo Procel (BRASIL, 1985). 

No início da década de 1990, agora visando o uso racional de fontes de energia não 

renováveis, criou-se o CONPET (Programa Nacional de Racionalização do Uso de Derivados 

do Petróleo e Gás Natural). Este programa também faz parte do Programa Brasileiro de 

Etiquetagem (BRASIL, 1991). 
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Em 1997, através da Política Energética Nacional (PEN), o governo institui o Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE) e a Agência Nacional do Petróleo (ANP), objetivando 

o uso racional de fontes de energia, promovendo a preservação do meio ambiente (BRASIL, 

1997).  

No início dos anos 2000, foi efetivada a legislação, mediante a criação da Lei de 

Eficiência Energética (Lei 10.295/2001), que dispõe sobre a conservação e uso racional de 

energia e dá outras providências. A sua principal ação se refere aos níveis de eficiência 

energética para máquinas e equipamentos que se utilizam de energia, fabricados ou 

comercializados no Brasil, além de mecanismos que promova a eficiência energética nas 

edificações, adotando valores máximos para consumo e níveis mínimos de eficiência (BRASIL, 

2001). 

A Lei 10.295 (BRASIL, 2001), em consonância com a política energética nacional, 

busca incentivar o desenvolvimento tecnológico, com foco em desenvolvimento de produtos 

mais eficientes e preservação ambiental (PROCELINFO, 2018). Sua regulamentação foi 

através do Decreto nº 4.059, de 19 de dezembro de 2001 (BRASIL, 2001), que instituiu o 

Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética (CGIEE), comitê este que tem 

sua principal atribuição propor normatização para equipamentos e máquinas que fazem uso de 

energia (NASCIMENTO, 2015).  

Uma das medidas adotadas, com a implementação da Lei de Eficiência Energética (Lei 

10.295/2001), através do Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética (CGIEE), 

coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), e atribuída ao Procel, trata-se do 

desenvolvimento do Selo Procel promovendo a busca por eficiência energética em produtos. 

Partindo dessa premissa, o Procel implementou parâmetros para iluminação eficiente, banindo 

as lâmpadas incandescentes do mercado (PROCELINFO, 2018). 

O Ministério de Minas e Energia, através da Portaria nº 594/2011 (BRASIL, 2011), 

institucionalizou o Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEF), incluindo a eficiência 

energética no planejamento estratégico do setor energético de forma abrangente e cumprindo 

as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Energia – PNE 2030, criado em 2007. 

Outra ação implantada é o projeto Procel Educação, que visa promover conhecimento, 

incentivando condutas pertinentes e qualificação profissional para a eficiência energética, 

através de diversas abordagens junto às escolas e comunidades acadêmicas, incentivando o 
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desenvolvimento científico, profissional e habitual, no sentido de estimular a redução de 

desperdício de energia elétrica e maior eficiência energética. Além disso, o Procelinfo aponta 

que o projeto Procel Educação colabora para os resultados em todas as estratégias e políticas 

implementadas no Brasil em eficiência energética. O relatório Procel 2018 afirma também que 

os termos mais buscados no portal foram: “ar-condicionado”, “eficiência energética”, 

“tecnologia LED”, “lâmpadas”, “iluminação pública”, “iluminação”, “consumo de energia” e 

“geladeira” (PROCELINFO, 2018). 

Esse arcabouço legal visa atender às demandas da sociedade, seus interesses comuns e 

necessidades e se constitui em responsabilidade do Poder Público adotar as medidas para 

garantir ações em prol do bem comum. Para tais ações se dá o nome de políticas públicas, ações 

estas de ampla abrangência que envolvem a ordem pública, através de processo decisório onde 

são consideradas variáveis de impacto real (SILVA; LIMA, 2017). 

De modo abrangente, as políticas públicas são medidas, planos, e projetos de ação 

governamental democrático que buscam atender a sociedade e seus interesses. Portanto, cabe 

ao Estado propiciar aos cidadãos, através de políticas públicas, todos os direitos garantidos pela 

legislação (SILVA; LIMA, 2017). 

Com o interesse mundial cada vez maior em promover o desenvolvimento sustentável, 

as políticas econômicas pretendem atender aos anseios da atual geração, mas sem afetar as 

necessidades das gerações futuras. Neste sentido, para que um país possa ser eficiente em 

recursos energéticos é necessário que suas políticas energéticas visem a eficiência energética 

(NASCIMENTO, 2015). 

Na Figura 2 apresentam-se as principais políticas de conservação e de eficiência 

energética implementas no Brasil desde 1984.  
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Figura 2 - Políticas de Eficiência Energética Nacional - 1984 a 2016 

 

Fonte: Adaptado de EPE (2017) 

 

Em se tratando do tema em nível estadual, o Estado de Mato Grosso apresenta números 

favoráveis quanto à produção de energia elétrica, principalmente renováveis, e se considerar as 

demais fontes de energia, é alto suficiente, atendendo a demanda do Estado e possibilitando a 

exportação do excedente através do sistema interligado nacional. Para os próximos anos existe 

a expectativa de crescimento na produção de energia, tanto de biomassa quanto na fotovoltaica 

(solar) (UFMT, 2019a). 

Mais de 94% da produção de energia elétrica de Mato Grosso vem de fontes renováveis, 

elevando seu status na produção nacional e mundial do setor, se destacando em relação a países 

desenvolvidos que apresentam, em sua matriz energética, uma média de 23% de energia 

renovável (UFMT, 2019a). Associado a isso, a América Latina possui grandes reservas de 

hidrocarbonetos, além do potencial hidrelétrico, eólico e fotovoltaico. Por exemplo, no deserto 

do Atacama e região, Bolívia, Peru e Chile, a incidência de raios solares favorece a geração de 

energia elétrica fotovoltaica. Por outro lado, o Brasil tem um enorme potencial eólico para 

geração de energia elétrica durante a noite, com ventos constantes em todo o litoral, 

complementando a geração diurna dos países vizinhos podendo fornecer eletricidade dia e 

noite. O potencial traz vantagens entre os países da região para que utilizem os recursos 

energéticos, possibilitando a inserção de novas tecnologias para o desenvolvimento de energias 

renováveis (WORLD ENERGY COUNCIL, 2019). 
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A Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, do Estado de Mato Grosso, 

tem por objetivo promover estudos e fomentar a exploração de fontes renováveis de energia, 

aproveitando as características naturais do Estado, propondo políticas públicas que possibilite 

a geração de energia com custo competitivo em relação aos demais Estados, buscando a 

introdução de novas tecnologias, com sustentabilidade e responsabilidade ambiental (UFMT, 

2019a). A SEDEC, em parceria com a Uniselva e a UFMT, elaborou, em agosto de 2019, o 

Balanço Energético do Estado de Mato Grosso e mesorregiões – BEEMT 2018, que apresenta  

o balanço energético do estado em cinco mesorregiões, com ano base 2017, visando a 

elaboração de políticas públicas estaduais direcionadas para ações de maior efetividade no 

Estado, permitindo um melhor conhecimento dos cenários do setor energético estadual (UFMT, 

2019b). O documento permite ainda que o Estado tenha informações atualizadas sobre o setor 

energético, podendo aproveitar ao máximo o que cada região oferece, de forma sustentável, 

reduzindo os impactos ambientais e aproveitando a capacidade de produção para energia solar, 

biomassa e hidráulica. 

Dentre as mesorregiões, a norte tem o maior PIB (Produto Interno Bruto), impulsionada 

pela agropecuária, também apresenta o maior consumo de combustível. Em relação à 

eletricidade, a região é a maior produtora de energia proveniente de hidrelétrica – 62% e a maior 

consumidora, com 34%. Mato Grosso é grande produtor de eletricidade, com crescimento de 

10,0% ao ano (UFMT, 2019b). 

Já quanto à legislação e incentivos governamentais, a Constituição Estadual, em seu 

artigo 263, inciso XVII, apesar de incentivar a pesquisa, desenvolvimento e uso de fontes de 

energia alternativas, prezando pela consciência ambiental, bem como novas tecnologias que 

poupem energia, observa-se que as demais referências ao termo energia ou eficiência tratam 

apenas de ações referentes à tributação (MATO GROSSO, 1989). Outra iniciativa do governo, 

foi a criação da Lei 10.307/2015, instituindo a Semana Estadual de Conscientização da 

Eficiência Energética, evento anual e realizado no mês de outubro (MATO GROSSO, 2015). 

O setor privado se sobressai, quanto ao fomento, em relação ao governo, apresentando 

mais iniciativa para a eficiência energética. Não foram localizados programas do governo 

estadual para subsídios de equipamentos. 

Segundo a Energisa (concessionaria de energia elétrica em Mato Grosso) já foram 

atendidas mais de 15 mil famílias através do projeto Energia Solidária, que concede desconto 
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de até 70% na aquisição de novos aparelhos, mediante troca do aparelho velho (ENERGISA, 

2016). 

 

2.2  INTERNET DAS COISAS E A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

A Internet das Coisas, Internet of Things ou Web of Things é apontada como a evolução 

da internet, um novo modelo tecnológico, social e digital. A Internet das Coisas está 

revolucionando a interação da sociedade com o meio, propiciando novos modelos de negócios, 

tanto físico quanto virtual. Este novo paradigma permite que objetos do nosso dia a dia, agora 

com capacidade de processamento e comunicação, se conectem à internet, podendo ser 

controlados remotamente, alimentados por sensores e executando ações através de atuadores 

(MANCINI, 2018). 

Em 1999, em um evento organizado por uma grande multinacional, o termo Internet das 

Coisas foi exposto por Kevin Ashton do MIT Auto Centre (Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts) em sua apresentação sobre RFID (Identificação por Rádio Frequência) e 

produtos da cadeia de suprimentos. Na oportunidade, ele mencionou uma estrutura onde os 

equipamentos se conectassem à Internet com atuação de sensores podendo promover uma 

mudança na forma como as pessoas iriam se relacionar com os objetos (ASHTON, 1999). A 

Internet das Coisas vem de encontro com a inovação tecnológica, permitindo controlar objetos 

inteligentes através da Internet. A mobilidade tecnológica pode ser encontrada nas mais 

diversas áreas de atuação, reduzindo, por exemplo, custo e tempo. 

Por outro lado, os sistemas de climatização são os maiores consumidores de energia 

elétrica, podendo chegar à metade do consumo nas edificações, independentemente de ser 

prédio residencial, comercial ou público. Visando otimizar o uso dos aparelhos, e, minimizando 

o consumo de energia, surge o conceito de prédios inteligentes, com responsabilidade 

ambiental. O uso de um sistema para gestão do uso da climatização no ambiente, pode 

minimamente gerenciar o seu acionamento mediante a presença de pessoas e, também, a partir 

do controle da temperatura e umidade, entre outras funções. Da mesma forma, a iluminação de 

ambiente pode ser acionada mediante a presença de pessoas e desligada mediante a saída, 

permitindo assim um menor consumo de energia elétrica e melhor eficiência energética no uso 

dos aparelhos (SOARES et al., 2017a). 
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No Brasil, alguns estudos estão sendo desenvolvidos, principalmente, em pesquisas 

acadêmicas, no sentido de desenvolver sistemas que busquem a eficiência energética, como 

exemplo: o Smart Place, Smart Campus e o Start_IoT. 

O Smart Place é um sistema para gerenciamento automático e eficiência energética em 

prédios inteligentes, desenvolvido pelo Departamento de Matemática Aplicada (DIMAP) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. O sistema busca gerenciar, de forma 

automatizada, a iluminação e climatização em prédios inteligentes, permitindo a economia de 

energia e possibilitando um maior conforto e praticidade para as pessoas. O Sistema Smart 

Place já tem um protótipo em operação no campus da universidade em Natal/RN (SOARES et 

al., 2017b). 

Já em Campinas/SP, a Universidade de Campinas – UNICAMP, vem desenvolvendo o 

projeto Smart Campus, que utiliza o conceito de Internet das Coisas para levantamento de 

informações para um controle mais eficiente e tomada de decisões mais assertivas, tornando o 

dia a dia no campus mais produtivo. O projeto tem foco, além da gestão e eficiência energética 

em iluminação pública, na locomoção, segurança, vivência e qualidade de vida da comunidade 

(UNICAMP, 2020). 

O projeto Start_IoT, desenvolvido pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, 

tem um viés parecido com a proposta deste trabalho, no sentido de buscar a eficiência energética 

no uso de energia elétrica em ambientes de ensino (ASCARI, 2021). A principal diferença entre 

eles está no fato de que a proposta do presente trabalho é uma solução de baixo custo, que visa 

automatizar o uso dos dispositivos de iluminação e climatização em sala de aula, onde os 

equipamentos serão acionados ou desligados com base em um sistema já existente e 

denominado Sistema de Reservas de ambientes.  
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3   ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta os aspectos metodológicos relacionados à pesquisa, incluindo 

sua caracterização, contexto e os procedimentos adotados para o desenvolvimento. 

 

3.1 REFERENCIAL METODOLÓGICO, DESIGN SCIENCE RESEARCH (DSR) 

 

A pesquisa é de natureza aplicada, buscando adquirir novos conhecimentos voltados 

para um escopo prático (CASARIN; CASARIN, 2012); (SILVA; MENEZES, 2005). Com 

relação à abordagem, é quantitativa. Quanto aos objetivos, enquadra-se como uma pesquisa 

exploratória, buscando expor de forma geral uma determinada necessidade, relacionando-a com 

outros valores e propondo uma solução eficiente (CASARIN; CASARIN, 2012); (GIL, 2008). 

O Design Science Research (DSR) é o método que apresenta maior afinidade para a 

elaboração da pesquisa, visto que o mesmo tem como característica projetar e/ou prescrever 

soluções pontuais (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 2015). 

A solução computacional proposta pode ser entendida como uma ferramenta 

tecnológica ou modelo/sistema de informação, sendo estes, tipos de artefatos. Para March e 

Smith (1995), artefatos compreendem tanto modelos, métodos, construtos, instanciações, como 

sistemas de informação. Artefato pode ser um elo entre o ambiente interno e o externo, onde o 

interno pode ser a própria instituição e o externo refere-se às condições de funcionamento do 

artefato, Simon (1996) e Hevner et al. (2004), complementam definindo artefato como 

representação simbólica ou até mesmo uma instanciação física. 

De modo resumido, artefato é “a organização dos componentes do ambiente interno para 

atingir objetivos em um ambiente externo” (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 2015 

p. 108). No tocante a esta pesquisa, a Universidade do Estado de Mato Grosso está como 

ambiente interno e a eficiência energética em prédio público como objetivos a serem 

alcançados. 

Embora, na década de 1990, Vakkari (1994) já ter relacionado e classificado a ciência 

da informação com a Design Science, onde sua premissa é prover orientações e facilitar o acesso 

à informação, recentemente, Bax (2015), relata que o desconhecimento ainda é grande por parte 
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dos pesquisadores em ciência da informação e há a necessidade de amadurecimento da 

metodologia para o fortalecimento da área de pesquisa apresentada. 

Por se tratar de um tema atual relacionado à ciência da informação, onde Bax (2015) 

afirma que não constatou nenhuma discussão sobre o assunto anterior a sua proposta, e até 

mesmo na área de sistema de informação, ainda não há acordo quanto à definição do que seria 

a Design Science. Apesar disso, a Design Science é vista com bons olhos por alguns autores e 

recomendada como metodologia, com relevância e rigor científico, de pesquisas em engenharia, 

informação, gestão e tecnologia (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 2015); 

(HEVNER et al., 2004); (VAN AKEN, 2005). Já para pesquisa de cunho tecnológico, incluindo 

tecnologias para a gestão, Lacerda et al. (2012) apontam que o método DSR, quando bem 

aplicado, permite o rigor científico necessário.  

No tocante ao rigor e relevância, que é próprio de qualquer pesquisa científica, é 

importante observar o trabalho de Hevner et al. (2004), no qual eles defendem que pesquisas 

que utilizam da Design Science devem ter um olhar especial para o rigor e relevância, onde 

sugeriram um quadro teórico-metodológico com sete diretrizes de avaliação de pesquisa 

utilizando o método DSR, são elas: projeto de um artefato, relevância do problema, avaliação 

do projeto, contribuições da pesquisa, rigor da pesquisa, projeto como processo de pesquisa e 

comunicação da pesquisa. 

 

3.2 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE ESTUDO 

 

O campus da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT em Barra do Bugres 

está localizado na rua A, S/n, bairro São Raimundo, região central da cidade, distante 165 km 

da capital, Cuiabá, e conta com 26 salas de aulas distribuídas em três blocos, denominados 

Bloco A, B e C. Sendo que os blocos A e B também comportam os setores administrativos da 

instituição e alguns laboratórios. Já o bloco C, que é separado dos demais blocos por uma rua, 

é constituído basicamente de salas de aulas e laboratórios. O bloco A tem orientação leste/oeste. 

A edificação do bloco B tem sua maior parte no sentido norte/sul, mas algumas salas estão no 

sentido leste/oeste. Já o bloco C apresenta uma arquitetura diferenciada e variada, com prédios 

de laboratórios no sentido norte/sul e salas de aulas de forma transversal, em dois pisos, no 

sentido sudoeste/nordeste, conforme destacado na Figura 3. 
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Figura 3 - Campus de Barra do Bugres visto através de imagem de satélite. 

 

Fonte: Google Maps (2020) 

 

3.2.1 Quanto ao aspecto físico da edificação 

 

Todas as edificações do campus são em alvenaria e telhados variando entre telha 

cerâmica, fibrocimento e cobertura metálica sem isolamento térmico. Os blocos A e B 

apresentam apenas um pavimento, com forro em madeira ou PVC, enquanto as salas de aulas 

do bloco C são construídas em dois pavimentos e laje nas coberturas. 

Na Figura 4 apresenta-se a distribuição das edificações no campus I da UNEMAT de 

Barra do Bugres/MT.  

Figura 4 – Organograma físico estrutural do Campus da UNEMAT Barra do Bugres / MT 

 

Fonte: Adaptado de http://bbg.unemat.br (2020) 
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As salas de aulas do Bloco C são padronizadas, medindo aproximadamente 6,20m x 

7,70m e altura de 3,30m. As portas são metálicas e sem vidro, não permitindo a visão interna 

ou externa da sala quando a porta está fechada. 

No bloco B, que possui prédios tanto no sentido leste-oeste quanto no sentido norte-sul, 

as salas possuem tamanhos variados, inclusive com laboratórios.  

Já o bloco A possui corredor interno, as portas são metálicas e as salas possuem duas 

janelas de correr na parede oposta a porta e o vidro é do tipo canelado. O Tamanho das salas é 

padronizado também, com medidas semelhantes ao bloco C. 

A seguir são apresentados exemplos de sala de aula do campus da universidade em Barra 

do Bugres, conforme as Figuras 5, 6 e 7. É possível verificar nas imagens a presença de forro 

em PVC ou laje embora, como citado anteriormente, algumas salas do Bloco B possuem forro 

de madeira. 

Figura 5 - Exemplo de sala de aula do Bloco A: cadeiras de plástico e tubo metálico, 

paredes em alvenaria, duas janelas para o ambiente externo e dois aparelhos de ar 

condicionado. 

 

Fonte: O autor (2020) 

 

São poucas as salas que ainda possuem luminárias com reator e lâmpadas tubulares. A 

maior parte das salas já estão com lâmpadas de LED.  
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Figura 6 - Exemplo de sala de aula do Bloco B: cadeiras variadas, paredes em alvenaria 

com janelas para a área externa e dois aparelhos de ar condicionado. 

 

Fonte: O autor (2020) 

 

As salas possuem também projetor multimídia fixado no teto. 

Figura 7 - Exemplo de sala de aula do Bloco C: cadeiras de plástico com tubo metálico, 

paredes em alvenaria com janelas e dois aparelhos de ar condicionado. 

 

Fonte: O autor (2020) 
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3.2.2 Quanto à iluminação dos ambientes 

 

A maioria das salas de aula do bloco C possuem janelas grandes, do tipo blindex, e 

recebem insolação tanto no período da manhã quanto na parte da tarde, pois as salas possuem 

janelas para os dois lados. Foram instaladas persianas para amenizar os raios solares e até 

mesmo o excesso de claridade que, dependendo o horário do dia e época do ano, dificultava o 

uso de projetor multimídia. 

Quanto à iluminação, todas as salas possuíam luminárias retangulares com reator, 

compostas por duas ou quatro lâmpadas fluorescentes tubulares de 40w cada, conforme 

demonstrado na Figura 8, somando uma potência total de 80w ou 160w por luminária. 

Figura 8 - Luminária com lâmpadas fluorescentes tubulares 

 

Fonte: O autor (2020) 

 

Cada sala tinha de 6 a 8 luminárias, dependendo do tamanho do ambiente. Com o 

decorrer do uso, e mudanças na tecnologia em iluminação nos últimos anos, tanto as luminárias 

quanto as lâmpadas passaram a ser substituídas por lâmpadas fluorescentes compactas, como 

apresentado na Figura 9. As lâmpadas compactas utilizadas em sala de aula eram de 59w e 

instaladas no teto através de plafon e soquete E27. 

Figura 9 - Lâmpada fluorescente compacta 

 

Fonte: O autor (2020) 
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E mais recentemente, no lugar das lâmpadas compactas que venham a apresentar 

defeito, são substituídas por lâmpadas de LED, também compatíveis com soquete E27, mas 

com potência de 20w cada, semelhantes ao modelo apresentado na Figura 10. 

Figura 10 - Lâmpada Led 

 

Fonte: O autor (2020) 

 

Durante as aulas presenciais, as salas são utilizadas nos três períodos, e todas as 

lâmpadas permanecem acesas durante o uso. Quanto à climatização, os aparelhos 

condicionadores de ar são acionados no início da manhã pelo vigia patrimonial, 

independentemente de haver aula ou não agendada para a sala. Durante o intervalo entre um 

período e outro nem sempre os aparelhos são desligados, (depende muito da disponibilidade e 

interesse do vigilante). As lâmpadas dos corredores internos do bloco B permanecem acesas 

vinte e quatro horas por dia. Outro fator, que pode influenciar no consumo de energia do campus 

é a falta de padronização na temperatura da sala de aula, pois o vigilante mantém a guarda dos 

controles remotos, e qualquer pessoa pode solicitar que aumente ou diminua a temperatura. 

 

3.2.3 Quanto à climatização de ambientes e distribuição elétrica 

 

Todas as salas possuem dois aparelhos de ar condicionado de 24.000BTU’s modelo 

Split High Wall de marcas variadas. 

Quanto à conexão de energia elétrica do campus I com a rede de distribuição da 

concessionária, são duas entradas em alta tensão, sendo uma para os blocos A e B e outra para 

o bloco C. A forma de conexão e distribuição são idênticas nos dois quadros de chaves gerais. 

O quadro de chave geral fica logo após o transformador do ponto de fornecimento de energia 

da concessionária. Deste quadro saem ramais para diversos quadros de distribuição espalhados 

nos blocos. A medição do consumo é realizada somente no relógio da concessionária de energia, 
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que fica próximo do transformador e antes do quadro de chave geral, conforme ilustrado na 

Figura 11. 

 

Figura 11 - Esquema de fornecimento de energia no campus I da UNEMAT em Barra do 

Bugres 

 

Fonte: O autor (2020) 

 

Nos quadros de distribuição é onde estão dispostos os disjuntores individuais de cada ar 

condicionado e disjuntores de iluminação. Nas salas de aulas, os interruptores, geralmente, são 

triplos, onde cada um corresponde a um terço das lâmpadas do ambiente.  

 

3.3 ETAPAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa desenvolveu-se em duas etapas metodológicas, a saber: 

a) A Pesquisa patentária, no segundo semestre de 2019, em bases nacionais e 

internacionais, uma vez que os documentos de patente podem ser uma das melhores 

formas de aferir a evolução tecnológica e científica, garantindo a propriedade 

intelectual, estimulando a inovação e, consequentemente, a disponibilização de 

novos produtos no mercado (FLORÊNCIO et al., 2017). A base brasileira de 

documentos de patentes é gerida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
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(INPI). Já as bases internacionais que foram utilizadas, são: PATENTSCOPE 

(WIPO) e PATENT INSPIRATION.  

Foi realizada também uma pesquisa científica, na mesma data da busca patentária, 

onde foram consultadas publicações científicas nas bases: SCOPUS, SCIENCE 

DIRECT e WEB OF SCIENCE, além de documentos de órgãos do governo brasileiro 

relacionados com eficiência energética, sendo: Procelinfo, Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) e Ministério de Minas e Energia (MME). 

Como o tema transversal do ano de 2019 do Profnit foi Inteligência Artificial (IA), as 

buscas foram realizadas por meio das palavras, “Inteligência Artificial”, “Eficiência 

Energética” e “Prédios Públicos”, nas bases de publicações científicas e bases de 

patentes, utilizando operadores booleanos, embora para a solução proposta não haver 

tempo hábil para desenvolvimento de uma IA, que demanda recurso computacional 

elevado e período de aprendizagem. Nas bases internacionais foram utilizados os 

termos, em inglês: “Artificial Intelligence”, “Energy Efficiency”, e “Public 

Buildings”. Os termos anteriores, concatenados com o operador “AND”, apresentou 

as seguintes combinações: (“Artificial Intelligence” AND “Energy Efficiency”) e 

(“Artificial Intelligence” AND “Energy Efficiency” AND “Public Buildings”). As 

buscas nas bases foram realizadas na data de 30 de julho de 2019. 

Nas bases de publicações científicas, as buscas foram realizadas na aba de busca 

avançada com as mesmas combinações anteriores, tanto em título, resumo, como em 

palavras-chave dos artigos, sem delimitar períodos. O acesso às bases científicas foi 

possível graças ao serviço oferecido pela plataforma CAFe (Comunidade Acadêmica 

Federada), pertencente ao Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão este vinculado ao Ministério da 

Educação do Governo Federal. 

b) Desenvolvimento do produto tecnológico: Aplicação da metodologia da DSR em 

suas sete etapas, a seguir descritas, conforme (DRESCH; LACERDA; ANTUNES 

JÚNIOR, 2015). 

 

b.1) O Artefato 
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No sentido de mitigar o desperdício de energia, evitando que os aparelhos fiquem 

ligados nos ambientes em horários que não estão em uso, buscou-se por uma solução, 

denominada SACI_IoT, que mantenha o processo constante e programável de 

verificar qual ambiente físico está reservado e havendo a intenção de uso o sistema 

irá acionar de forma automática os dispositivos de iluminação e climatização. Este 

processo pode ser melhor entendido através do fluxograma apresentado na Figura 12, 

o qual descreve a rotina cíclica da automação. 

Figura 12 - Fluxo do processo de automação de iluminação e climatização (SACI_IoT) 

 

Fonte: O autor (2021) 

 

A troca de informações entre os dispositivos da solução faz uso da rede sem fio já 

presente no campus da instituição e opera na frequência de 2.4 GHz. 

A expectativa inicial era desenvolver o próprio hardware, visando o requisito de custo 

acessível, agregar novos conhecimentos e propor a inovação, além da possibilidade 

de transferência de tecnologia da solução por completo. Mas, com a chegada da 

pandemia do novo Coronavírus (COVID19), a necessidade do distanciamento social, 

conforme recomendação dos órgãos de saúde e o fechamento da instituição por 

tempo indeterminado, fez com que o projeto sofresse alteração e foi necessário optar 

pelo uso de hardware, com capacidade computacional, disponível no mercado.  
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A solução desenvolvida compreendeu tanto a montagem do protótipo do hardware 

quanto o desenvolvimento do código computacional, pois adaptar uma ferramenta 

tecnológica, já existente, ao cenário de pesquisa poderia ser trabalhoso ou 

necessitaria de conhecimento específico da tecnologia. Por isso, optou-se por 

desenvolver um código próprio para a solução SACI_IoT, uma vez que a base de 

dados, que faz parte de outro sistema, já se encontra pronta e de fácil manuseio.   

 

b.2) A Relevância do Problema 

É importante não só para a instituição reduzir o consumo de energia elétrica, 

consequentemente, reduzindo a conta, mas também preservar o meio ambiente. Na 

instituição não há sistema central de climatização e cada sala de aula possui pelo 

menos seis pontos de iluminação e dois aparelhos condicionadores de ar tipo split 

com capacidade de 24.000 BTU´s cada. Uma parte das lâmpadas são de modelos 

antigos e pouco eficientes energeticamente se comparado com as atuais de LED. As 

lâmpadas compactas ainda em uso são de marcas variadas, com média de 59W cada 

uma. A mesma situação de marcas variadas acontece com os aparelhos de ar 

condicionado, sendo que a média de potência é de 2.318W cada um. 

Como cada sala possui pelo menos seis lâmpadas, somadas, elas consomem 

aproximadamente 354W. Já os dois condicionadores de ar consomem, juntos, 

4.636W. Totalizando a potência elétrica em 4.990W por sala, ou seja, 4,99KW/h e 

considerando que, atualmente, não há controle de uso dos ambientes e os aparelhos 

permanecem ligados nos três períodos, inclusive, nos horários de almoço e janta. 

Avaliando o uso nos períodos diurnos e noturno, supondo que o acionamento se inicia 

as oito horas da manhã e o desligamento por volta das vinte e três horas, o uso diário 

é de aproximadamente 15 horas. Logo, o consumo de cada sala de aula é estimado 

em 15 x 4,99 = 74,85KW/h, com uso pleno de todos os equipamentos. 

b.3) Avaliação do Artefato 

A automação proposta se baseia em informações extraídas da base de dados 

pertencente a outro sistema já em operação há décadas, o Sistema de Reservas de 

ambiente. Havendo reserva para o ambiente, esta aplicação aciona os dispositivos 



37 

 

 

com 10 minutos de antecedência ao uso e ao final da reserva irá desligar as lâmpadas 

e aparelhos da sala de aula. 

Há a expectativa de redução no consumo de energia elétrica em sala de aula com a 

implantação da solução de automação (SACI_IoT), uma vez que, o uso do ambiente 

será baseado na reserva do mesmo e isso implicará no acionamento e desligamento 

das lâmpadas e aparelhos somente nos horários pré-reservados, diminuindo o 

desperdício de energia elétrica.  

A expectativa é de uma economia considerável de energia, uma vez que, segundo 

(MORAES, 2013) através de estudo realizado em laboratório, esta economia pode 

ser de até 39%. Embora na prática, o estudo realizado por (ASCARI, 2021) aponta 

uma redução de aproximadamente 30% de economia em energia elétrica com o uso 

de ferramenta de gestão energética em ambiente de ensino.  

Para a elaboração da aplicação SACI_IoT foi considerado o custo de materiais e os 

requisitos computacionais necessários, pois um dos objetivos é solucionar o 

problema com custo acessível, e na Figura 13 é apresentado a unidade central de 

automação (Raspberry), com tamanho semelhante ao de um cartão de banco e seus 

periféricos, como teclado, mouse, monitor e cabo de rede. Este equipamento, 

normalmente, deve ficar na sala de TI da instituição ou Datacenter. 

 

Figura 13 – Referência de tamanho da unidade central de automação 

 

Fonte: O autor (2021) 
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Já a unidade local de automação (ESP32) deve ser instalada em cada ambiente a ser 

controlado e a comunicação com a unidade central é feita via rede wifi. Os elementos 

que compõem esta central são apresentados na Figura 14. 

Figura 14 - Componentes da unidade local de automação (ESP32, Leitor RFID, Tags, LED 

e Fonte de alimentação). 

 

Fonte: O autor (2021) 

 

b.4) Contribuições da Pesquisa 

Este trabalho visa a economia de energia elétrica através da elaboração de um sistema 

de automação para iluminação e climatização. O sistema trabalha de forma 

autônoma, tanto para acionar como para desligar os dispositivos, baseado nas 

reservas do espaço físico. Com isso, a energia elétrica será utilizada com maior 

eficiência e menos desperdícios. Este estudo não tem foco no conforto térmico 

especificamente, mas como a automação está programada para acionar os 

dispositivos com 10 minutos de antecedência ao horário reservado, quando o usuário 

chegar ao local o ambiente já estará climatizado, propiciando um melhor conforto 

térmico. 

Além do uso mais eficiente da energia elétrica, a solução apresentada também irá 

contribuir para a preservação do meio ambiente, pois será necessário menos energia 

para atender a demanda de uso. Somada a estas vantagens, a gestão dos ambientes é 

centralizada, reduzindo custos e sem a necessidade de ir até a sala para ligar ou 

desligar os aparelhos. 
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b.5) O Rigor da Pesquisa 

A solução desenvolvida não anula outras tecnologias que buscam a eficiência 

energética, tão pouco exclui soluções de automação disponíveis no mercado, mas 

visa somar esforços no uso consciente de energia elétrica e preservação do meio 

ambiente com tecnologia própria, embora o protótipo possa vir a apresentar a 

necessidade de melhorias ou novas implementações. 

Todas as etapas da pesquisa foram realizadas seguindo as recomendações de praxe 

para uma boa conduta de pesquisa científica. Foram consultadas bases científicas e 

bases de patentes no sentido de ter um levantamento tecnológico no assunto em 

questão e os resultados são apresentados adiante.  

Para a codificação do protótipo foram utilizadas ferramentas gratuitas disponíveis no 

mercado, com teste em laboratório e posteriormente implantado um protótipo na sala 

de aula A1, do bloco A do campus I da Universidade do Estado de Mato Grosso – 

UNEMAT – de Barra do Bugres. A tecnologia desenvolvida não altera o 

funcionamento original dos dispositivos de climatização e iluminação, mantendo a 

possibilidade de acionamento do ar condicionado através do controle remoto do 

aparelho, caso a rede wifi velha apresentar falha, por exemplo. 

 

b.6) Processo da Pesquisa 

Para o desenvolvimento da solução aqui proposta foi necessário a utilização de 

hardware e software. Dentre os hardwares disponíveis, optou-se por dispositivos 

computacionais e componentes eletrônicos disponíveis no mercado que fossem de 

custo acessível e que atendessem os requisitos mínimos do protótipo. 

Inicialmente, montou-se uma estrutura com o modulo ESP32 e receptor de 

infravermelho para leitura dos controles remoto existentes no campus, uma vez que 

são várias marcas de aparelhos de ar condicionado instalados nas salas de aula. 

Os botões foram clonados e os códigos armazenados em um arquivo. Após este 

processo, foi iniciado o algoritmo que envia estes códigos através do LED 

infravermelho para o sensor do ar condicionado. O código utilizado para a leitura dos 

controles foi implementado através da plataforma Arduino. 
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Após finalizar esta etapa de codificação do algoritmo da unidade local, e os testes 

apresentarem resultados satisfatórios, passou-se a implementar o algoritmo da 

unidade controladora central (Raspberry). Os códigos dos botões do controle remoto 

do ar condicionado foram transferidos para esta unidade, onde é enviado para a 

unidade local somente o código específico de cada ação. 

Por último, implementou-se a leitura das informações na base de dados do sistema 

de reservas através de API do banco de dados Postgre.  

Na codificação do algoritmo foi necessário a utilização de ferramentas e linguagens 

de programação, como: C++, JavaScript, Platformio e Vuejs, para desenvolvimento 

do código que irá ler a base de dados do sistema de reservas e enviar as informações 

para a unidade controladora em sala de aula, que por sua vez irá acionar os periféricos 

através dos pinos de entrada e saída (GPIO) do ESP32.  

Adicionalmente ao código para automação do processo de ligar e desligar os 

dispositivos foi desenvolvido uma versão preliminar de interface WEB para gestão 

da aplicação e operação dos dispositivos de forma remota, embora esta etapa não faça 

parte do escopo da pesquisa, mas possa vir a ser implementada em ações futuras. 

A automação proposta atua, basicamente, da seguinte forma: verifica a base de dados 

do sistema de reservas periodicamente e em tempo programável, havendo espaço 

físico reservado, envia o comando para acionar as lâmpadas e o ar condicionado, com 

antecedência de 10 minutos ao uso, visando que a sala já esteja com a temperatura 

interna reduzida antes do momento em que receba a ocupação plena. Após o uso, o 

sistema identifica o fim do horário da reserva e envia o comando para desligar os 

equipamentos, poupando energia elétrica. 

 

b.7) Comunicação da Pesquisa 

A pesquisa poderá ser divulgada em vários ambientes, tanto acadêmico quanto a 

possibilidade de transferência de tecnologia para o mercado ou para outros órgãos 

públicos, pois a solução apresentada (SACI_IoT) pode ser adaptada facilmente para 

outras instituições de ensino ou para ambientes administrativos.  
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Seria importante para a instituição implantar uma solução que venha a reduzir os 

custos com energia elétrica em iluminação e climatização, e que, principalmente, 

favoreça a eficiência energética e com custo acessível. Inicialmente, foi utilizado as 

dependências de uma sala de aula do bloco A para testes da unidade controladora 

local, mas havendo interesse da gestão, a tecnologia desenvolvida poderá ser 

expandida para todo o campus e também transferida para os demais campi ou outros 

órgãos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos foram pautados nos objetivos de pesquisa, buscando meios para 

atender a demanda por produtos tecno-tecnológico como o desenvolvimento do Sistema de 

Automação em Climatização e Iluminação – SACI-IoT, uma solução de automação de custo 

acessível que colabore para o uso consciente de energia elétrica.   

Para uma melhor compreensão do uso energético na instituição, foi realizado um 

levantamento do consumo e do custo com energia elétrica nos últimos quatro anos no campus 

da UNEMAT de Barra do Bugres / MT. Na sequência, é apresentado o protótipo desenvolvido 

e sugestões de possíveis melhorias ou futuras implementações. 

 

4.1 CONSUMO ENERGÉTICO DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA 

 

A Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) na cidade de Barra do 

Bugres/MT possui três campi, sendo: Campus I, Campus II e Campus III. Para este trabalho 

foram utilizadas as dependências do bloco A do campus I. Como este bloco compartilha com o 

bloco B da mesma entrada de energia da concessionaria, e a medição para registro do consumo 

energético é feito apenas no medidor da fornecedora de energia, não foi possível mensurar o 

consumo de energia elétrica por bloco ou por edificação. 

Embora, mesmo que houvesse medidores individuais por prédio, seria difícil mensurar 

a economia gerada com o uso da ferramenta desenvolvida por este trabalho, uma vez que as 

restrições e medidas sanitárias impostas pelos órgãos governamentais e comitê interno de 

prevenção de COVID19 restringiu o acesso presencial às edificações e o uso das salas de aula 

está suspenso desde março de 2020 na Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.  

Quanto ao consumo de energia elétrica na UNEMAT de Barra do Bugres, considerando 

a soma de todas as unidades consumidoras, o portal de transparência da instituição aponta que 

em 2019 o consumo superou os 627 (seiscentos e vinte e sete) mil quilowatts. Já em 2020, o 

consumo de janeiro a outubro foi de menos de 305 mil quilowatts, embora os meses de 

novembro e dezembro não estão contabilizados na somatória. A Figura 15 permite uma melhor 

visualização deste consumo e, também, da redução devido ao período de restrição das 

atividades por causa da pandemia de COVID19.  
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Figura 15 - Informações de consumo de energia elétrica de 2018 a 2021 na UNEMAT de 

Barra do Bugres/MT 

 

Fonte: o autor (2021). 

 

No tocante ao custo, a conta de energia da universidade em Barra do Bugres, no ano de 

2019, superou os R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), enquanto que em 2020 esta 

despesa foi de pouco mais de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) de janeiro a outubro. 

A Figura 16 ilustra o custo mensal com energia elétrica no campus de Barra do Bugres, 

onde é possível observar a redução a partir de março de 2020 e permanecendo em patamares 

baixos, principalmente, pelo fato das restrições de atividades presenciais no campus devido a 

pandemia de Coronavirus.    
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Figura 16 - Custeio com energia elétrica na UNEMAT de Barra do Bugres / MT 

 

Fonte: o autor (2021). 

 

Seguindo o Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance 

(PIMVP), Ascari (2021) aponta em sua pesquisa realizada em 2019 em ambiente controlado, 

nas dependências de salas de aulas da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso – 

UFMT, Campus de Cuiabá, que após verificação do consumo em um período de 30 dias sem a 

solução e outros 30 dias com a automação em funcionamento, chegou à conclusão de uma 

economia de 30% no uso de energia elétrica com os aparelhos de ar condicionado e iluminação. 

A medição foi realizada através do equipamento Saga 3000 da fabricante Saga Medições, 

empresa especializada em equipamentos para medição de consumo e tarifação de energia 

elétrica. 

Outro estudo que também confirma um percentual significativo de economia de energia 

elétrica foi realizado por Moraes, (2013), embora os cálculos tenham se baseados em programas 

de computador para cálculos matemáticos e estatísticos. A economia neste caso chegou a 39% 

no consumo de eletricidade em ambientes de ensino. 

Portanto, valendo-se destas economias constatadas, e considerando a proximidade de 

semelhança dos estudos, adota-se a conclusão de Ascari (2021) como parâmetro para simulação 

de economia com energia elétrica em climatização e iluminação na Universidade do Estado de 

Mato Grosso – UNEMAT, uma vez que a instituição ainda se encontra em período restritivo 

devido a pandemia e não há demanda de uso no ambiente de estudo.  
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Neste sentido, utilizou-se como referência o mês de dezembro de 2019, no qual o 

consumo com energia elétrica na UNEMAT de Barra do Bugres / MT, foi de 68.737 KW/h. Ao 

aplicar a porcentagem de economia apontada por Ascari (2021), tem-se que: (68.737 x 30) /100 

= 20.621 KW/h, portanto, mais de 20 mil KW/h poderiam ter sido economizados. Se analisado 

o custeio, desconsiderando o valor do KW/h por faixa de consumo, pode-se pegar o valor da 

conta de energia do mesmo mês e deduzir a provável economia. O custeio no mês de dezembro 

de 2019 foi de R$ 48.751,63. Logo, (48.751,63 x 30) / 100 = R$ 14.625,49, valor que poderia 

ter sido economizado se considerada a porcentagem de 30% de economia com o uso da solução 

de automação proposta por este estudo, em um único mês. 

Se aplicada a porcentagem de economia para todo o ano de 2019, onde foram gastos 

aproximadamente R$ 405,000,00, a economia naquele ano poderia ter sido algo próximo de R$ 

121.584,84 em energia elétrica no campus da instituição, valor este que poderia ser revertido, 

anualmente, em diversos benefícios para o próprio campus, como: aquisição de aparelhos novos 

de climatização e mais eficientes, troca de lâmpadas, entre outros.      

 

4.2 PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA  

 

Esta sessão apresenta o resultado da busca efetuada em bancos de documentos de 

patente nacional e internacionais e de software público brasileiro. 

Foram realizadas buscas em bases internacionais e nacionais de documentos de patente, 

visando compreender o alcance das tecnologias já desenvolvidas para a eficiência energética 

baseadas em inteligência artificial, sobretudo para prédios públicos. 

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos na base nacional e em bases internacionais 

de documento de patente, de acordo com as palavras-chave utilizadas. 
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Tabela 1 - Número de documentos encontrados por bases de patente. 

Palavras-chave 
Bases de patente 

Inpi Patent inspiration Patent scope 

artificial intelligence AND energy efficiency 0 162 46 

artificial intelligence AND energy efficiency 

AND public buildings 

0 1 1 

Total 0 163 47 

Fonte: o autor (2019). 

 

Na base de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), não foram 

encontrados resultados, uma vez que, no Brasil as proteções de tecnologias relacionadas à 

informática são depositadas como Registro de Programa de Computador, diferentemente de 

outros países, que protegem como patente. 

Ao se fazer a mesma busca na base de Programas de Computador do INPI, encontrou-

se 10 resultados para “inteligência artificial” e 7 resultados para “eficiência energética”, mas 

nenhum destes se relacionam entre si, resultando em nenhum trabalho para os termos 

“inteligência artificial AND eficiência energética AND prédio público”. 

Foi consultado também a base de software público brasileiro (SPB), portal que 

disponibiliza programas de computador, sem ônus, para a administração pública de todas as 

esferas, mas não foi encontrado nenhuma solução referente ao tema em questão. 

Analisando o resultado da busca na base Patentscope, dos 46 documentos encontrados, 

22 são chineses. O país com o segundo maior número de documentos é os Estados Unidos, com 

quatro patentes. 

Já a busca na base Patent Inspiration retornou 162 documentos para os termos “artificial 

intelligence AND energy efficiency”. Ao refinar a busca, adicionando o termo “public 

buildings”, o resultado foi semelhante ao apresentado na base do Patentscope, resultando apenas 

1 patente. Esta patente pertence à uma organização chinesa, sendo desenvolvida por dois 

inventores e publicada no ano de 2019, com o número CN109190836. 

Com base no total geral, classificando as patentes pelas sessões utilizadas na 

Classificação Internacional de Patentes (IPC), notou-se que a maioria dos documentos estão na 

sessão G (Física) e subseções G06 (Cômputo, Cálculo e Contagem) e G05 (Controle, 

Regulagem), respectivamente. 
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A Patent Inspiration mostra que a primeira patente publicada data de 1988, conforme 

apresentado na Figura 17, embora documentos que realmente tratam dos termos da busca 

aparecem de 2002 em diante. 

Figura 17 - Número de patentes publicadas por ano. 

 

Fonte: patent inspiration (2019). 

 

O ano de 2018 aparece com o maior número de patentes publicadas (45), sendo que 

dentre as primeiras colocações todas são ocupadas por universidades ou centros de ensino. 

 

4.3 BUSCA EM BASES CIENTÍFICAS 

 

De posse dos resultados encontrados nas bases científicas, foi possível construir a 

Tabela 2, onde são apresentados os quantitativos de artigos abordando o assunto de acordo com 

as palavras-chave utilizadas na busca. Foram exploradas três bases científicas. A Scopus foi a 

que apresentou maior número de trabalhos, na somatória das palavras-chave, 59.755, seguida 

pela Science Direct, 22.305, e Web of Science com 1.477. 

Tabela 2 - Número de publicações científicas nas bases através de palavras-chave. 

Palavras-chave 

Bases de publicações 

Scopus Science 

direct 

Web of 

Science 

artificial intelligence AND energy efficiency 56.708 18.455 1.468 

artificial intelligence AND energy efficiency AND 

public buildings 

3.047 3.850 9 

Total 59.755 22.305 1.477 

Fonte: o autor (2019). 
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Na base Scopus, utilizando todas as palavras-chave “artificial intelligence AND energy 

efficiency AND public buildings”, a busca retornou 3.047 documentos referente ao objeto do 

trabalho. Como o objetivo desta pesquisa se baseia em trabalhos científicos, foi aplicado um 

filtro para tal, resultando 1.459 artigos, sendo 334 de acesso livre. 

A Figura 18 apresenta o número de trabalhos publicados por ano, onde nota-se uma 

curva crescente a partir de 2008 e mais acentuada a partir de 2012. A queda apresentada no 

gráfico entre 2018 e 2019 é explicada pelo fato da pesquisa ter sido realizada em meados do 

último ano, embora a projeção apontava uma ligeira superação ao ano anterior, com 341 artigos. 

Figura 18 - Número de publicações científicas por ano. 

 

Fonte: base de dados da Scopus (2019). 

 

Quanto às afiliações, na Figura 19 mostram-se as instituições que mais publicaram 

artigos. As dez melhores colocadas estão relacionadas com a academia chinesa e europeia. As 

três primeiras instituições estão empatadas com 23 documentos cada, sendo ocupadas por China 

e Itália. O Brasil não aparece entre as primeiras posições, apresentando apenas seis artigos para 

a Universidade Federal de Santa Catarina e cinco artigos para a Universidade Estadual de 

Campinas. Estas informações demonstram o interesse da academia no desenvolvimento de 

ferramentas que utilizam de algum método de inteligência artificial visando a eficiência 

energética em edificações. 
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Figura 19 - As dez instituições que mais publicaram e seus quantitativos. 

 

Fonte: base de dados da Scopus (2019). 

 

Ao refinar a busca na base Scopus selecionando somente artigos, o resultado cai para 

1.459 documentos referentes ao tema deste trabalho. A Figura 20 mostra os países que mais 

publicaram documentos científicos, sendo a primeira posição ocupada pelos Estados Unidos, 

com 294 registros, seguido pela China (259) e Reino Unido (175). O Brasil aparece na décima 

terceira posição, com 41 documentos. 

Figura 19 - Número de documentos publicados por país. 

 

Fonte: base de dados da Scopus (2019). 
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Ao analisar o resultado da busca pelas subáreas de conhecimento, Engenharia aparece 

com mais de 24%, Ciência da Computação com quase 19% e Energia representa pouco mais de 

10% do total de artigos. 

Os gráficos permitem observar que houve expressivo aumento na produção acadêmica 

associado à inteligência artificial, eficiência energética e edificações até a data atual, 

principalmente a partir de 2012. 

 

4.4 O PROTÓTIPO DESENVOLVIDO 

 

Para o desenvolvimento da solução SACI-IoT foi necessário a utilização de hardware e 

software. Utilizou-se o dispositivo computacional Raspberry Pi 3 model B, placa protoboard de 

830 furos (para testes iniciais em bancada) e componentes eletrônicos, como: LED 

infravermelho, Leitor RFID e outros, que serão descritos nas próximas seções. O protótipo está 

dividido em dois módulos: unidade controladora central (Raspberry); e unidade controladora 

local (ESP 32), somada ao módulo RFID e Tags, LED infravermelho, Resistores e Cabos.  

O “Raspberry Pi 3 model b”, trata-se de um computador miniaturizado com tamanho 

semelhante ao de um cartão de crédito, mas com recursos computacionais elevados. Este mini 

computador foi lançado na Inglaterra, em 2012, pela Fundação Raspberry Pi, que tem o mesmo 

nome do dispositivo, e seu objetivo é promover o ensino de computação para as comunidades 

mais carentes.  Entretanto, o dispositivo teve uma ótima aceitação e com o decorrer das novas 

atualizações e disponibilização de uma gama de sistemas operacionais, principalmente 

baseados em Linux, o pequeno computador foi além do seu objetivo, que era a inclusão digital, 

e se tornou uma ferramenta para todos os tipos de projetos, inclusive, de maior demanda 

computacional, como os sistemas que fazem parte do conceito de Internet das Coisas (IoT) 

(OLIVEIRA; ZANETTI; NABARRO, 2018). 

Na Figura 21 é apresentado o layout do dispositivo e a descrição de alguns componentes 

da placa.  
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Figura 20 - Raspberry Pi 3 Model B, destacando os pinos GPIO 

 

Fonte: Google (2021) 

 

O sistema operacional utilizado no Raspberry foi o “Raspberry Pi OS”, sistema este 

opensource e fornecido pela própria fabricante do hardware. É baseado no Ubuntu Linux e 

apresenta algumas adaptações específicas para hardware miniaturizado voltado para 

dispositivos de IoT.  

Para a automação desenvolvida por este trabalho, um único Raspberry tem recursos mais 

que suficientes para atender toda a demanda de um campus. Ele atua como a unidade 

controladora central, fazendo o intermédio do sistema de reservas com a unidade controladora 

local, neste caso, a ESP32, que atuará no acionamento e desligamento dos aparelhos e lâmpadas. 

A ESP32 atuará como a unidade controladora local, sendo o módulo responsável por 

receber e executar os comandos recebidos do Raspberry, atuando no acionar ou desligar de 

lâmpadas e aparelhos de climatização. 

O módulo ESP32 é um dispositivo voltado para IoT e foi desenvolvido pela empresa 

chinesa Espressif. Ele possui comprimento de 54 mm e largura de 28 mm aproximadamente, 

podendo variar conforme a quantidade de pinos na placa, aponta  (MURTA, 2018). Já 
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(MICHELON, 2021) e (CURVELLO, 2018) detalham as informações técnicas do módulo, 

destacando seu wifi integrado com os padrões 802.11 b/g/n de 2.4GHz, Bluetooth 4.2 (com 

baixo consumo de energia), traz 36 pinos de GPIO, e processador Xtensa® Dual-Core 32-bit 

LX6, 4MB de memória flash programável, 520KB de memória RAM e clock de até 240 MHz. 

(CURVELLO, 2018) aponta ainda que o ESP32 possui um apanhado de recursos 

computacionais que o torna um dos melhores dispositivos para uso em IoT, inclusive, ele tem 

total integração com o protocolo utilizado em centrais automotivas (protocolo CAN) por 

exemplo. Trata-se de um dispositivo versátil e que permite desenvolver as mais variadas 

soluções de Internet das Coisas.  

Optou-se pelo uso do ESP32 neste trabalho não só pelo seu poder de processamento, 

mas pelo seu suporte a infravermelho. Foi conectado a uma de suas saídas um LED 

infravermelho que faz a função do controle remoto dos aparelhos de ar condicionado. O código 

dos botões do controle remoto do aparelho de ar condicionado é copiado através da IDE 

Arduino e armazenados na unidade controladora central (Raspberry) e enviados para o módulo 

ESP32 quando necessário, e através do LED infravermelho são transmitidos aos aparelhos em 

sala de aula.  

Na Figura 22 é possível visualizar o módulo ESP32, com seus componentes e parte dos 

pinos de entrada e saída.    

Figura 21 - Módulo ESP 32, desenvolvido pela Espressif 

 

Fonte: RoboCore.net (2021) 

 

Quanto a alimentação elétrica, tanto o Raspberry quanto o módulo ESP32 possuem 

conetores microUSB e aceitam tensão de 5v em corrente contínua. O esquema de ligação do 

LED infravermelho e resistor de 220 Ohms nos pinos GPIO do módulo ESP32 é demonstrado 

conforme Figura 23. Koyanagi (2018) destaca que o pino correto para ligar o LED pode variar 

de uma placa para outra, dependendo de sua versão de desenvolvimento. 
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A luz infravermelha, que na verdade é uma radiação infravermelha, trata-se de uma onda 

eletromagnética que fica além do espectro de cores perceptível aos olhos do ser humano. Não 

há um consenso quanto a definição da radiação infravermelha e muitos a chamam de luz 

infravermelha, embora seja comum a definição de luz tratar somente da luz visível aos olhos. 

A radiação infravermelha também é chamada de luz invisível. No caso do LED infravermelho, 

o emissor e o receptor nada mais é que um fotodiodo que transforma a luz em corrente elétrica 

ou vice-versa. Na maioria dos casos o emissor e o receptor são idênticos, contudo, em algumas 

situações a diferença é apenas visual, onde o receptor tem cor preta e o emissor é transparente 

(GUIMARÃES, 2018). 

Figura 22 - Ligação de LED infravermelho no ESP32 

 

Fonte: Fernandok.com (2021) 

 

Para completar o hardware do protótipo, foi adotado como controle de presença o 

módulo RFID RC522, composto pelo leitor de Rádio Frequência e tags (cartão ou chaveiro), 

conforme ilustrado na Figura 24. 

Figura 23 - Leitor de Rádio Frequência RC522 e tags 

 

Fonte: Baudaeletronica.com.br (2021) 
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O termo RFID é a sigla para Identificação por Rádio Frequência. Esta tecnologia utiliza 

a transferência de dados através de ondas de rádio, onde cada tag (etiqueta, cartão ou chaveiro 

com informações eletrônica) possui um código único, sendo transmitido na frequência de 13,56 

Mhz, no caso do RFID RC522 (STRAUB, 2017). 

A tag (cartão ou chaveiro) serve como meio de presença ao ambiente controlado. O 

usuário ao chegar na sala posiciona o cartão ou chaveiro junto ao leitor de RFID e este informa 

ao ESP32 o registro de presença naquele ambiente. O ESP32, por sua vez, informa ao Raspberry 

a presença e recebe como resposta o comando para acionamento dos dispositivos com base na 

presença registrada. Ao final do uso do ambiente, o usuário ao retirar a tag do leitor, acionará o 

ESP32 com a informação de ausência da tag que, por sua vez, consulta o Raspberry e recebe 

como resposta, neste caso, o comando para desligar o ar condicionado e lâmpadas.  

A Figura 25 demonstra o esquema de ligação dos pinos do leitor de Rádio Frequência 

aos pinos de PGIO do módulo ESP32. 

Figura 24 - Esquema de ligação do leitor RFID RC522 ao módulo ESP32 

 

Fonte: diyi0t.com (2021) 
 

Na Figura 26 é ilustrado o esquema de ligação dos componentes do protótipo, sendo 

eles: O módulo ESP32, alimentado com fonte de 5v; O módulo de Rádio Frequência RC522 de 

13,56 mhz, e as tags cartão e chaveiro; O módulo relé de 5 voltz e 10 amperes, necessário para 

ligar e desligar as lâmpadas; e por último, o LED infravermelho que atua como o controle 

remoto, enviando os comandos ao aparelho de ar condicionado.   
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Figura 25 - Unidade controladora local: ESP32, RFID RC522, RELÉ e LED IR 

 

Fonte: O autor (2021) 

 

Para automatizar a climatização e iluminação do campus universitário, com 26 salas de 

aulas, a demanda por recursos computacionais necessita de apenas uma unidade central, 

conforme os itens descritos no Tabela 3, e seus respectivos valores. Os valores descritos nas 

Tabelas 3 e 4 referem-se somente ao custo do material necessário para implantação da 

automação, não considerando outras infraestruturas necessárias, como: rede wifi, cabeamentos 

e a valoração da tecnologia desenvolvida. Os valores a seguir referem-se a média de preço 

encontrados tanto em lojas da capital, Cuiabá-MT, quanto em comercio eletrônico de lojas de 

São Paulo. 

Tabela 3 - Itens da unidade central de automação, quantidade, e seus valores 

Descrição quantidade Total 

Raspberry Pi 3 model B 1 R$       400,00 

Fonte MicroUSB 5v 3.0A 1 R$       33,22 

Cartão de memória micros 16GB classe 10 1 R$       35,00 

 TOTAL R$      468,22 

Fonte: O autor (2021), valores de mercado para julho/2021 com frete incluso. 
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Cada sala de aula tem necessidade de uma unidade local de automação, composta pelos 

itens relacionados na Tabela 4, que traz, também, seus valores atuais de mercado para a época 

do estudo. 

Tabela 4 - Itens da unidade local de automação, quantidade, e seus respectivos valores 

Descrição quantidade Total 

Módulo WiFi ESP32 1  R$         75,99  

Leitor RFID RC522 13,56MHz + 2 tags 1  R$         32,99  

Modulo rele 1 canal 5v 1  R$         25,00  

LED Infravermelho 1  R$           0,80  

Resistor 220 Ohms 5% (1/4w) 1  R$           0,10  

Kit Cabos e jumpers 1  R$         15,00  

Fonte MicroUSB 5v 3.0A 1  R$         33,22  

 TOTAL  R$      183,10  

Fonte: O autor (2021), valores de mercado para julho/2021 com frete incluso. 

 

Considerando que a instituição já possui toda a infraestrutura de rede wifi, instalações 

elétricas, aparelhos de ar condicionado e iluminação em pleno funcionamento, o custo de 

implantação da solução proposta por este estudo será a somatória do valor de R$ 468,22 

(unidade central) mais o custo das 26 salas de aula (unidades locais), que será de 26 x R$ 183,10, 

totalizando R$ 5.228,82.  

Ao analisar o custo de implantação e o retorno financeiro que a ferramenta 

computacional poderá proporcionar, nota-se que não há necessidade de investimento de 

recursos próprios, pois a economia gerada em um único mês é superior ao custo da solução. 

Pois, ao se pegar como base os valores do ano de 2019, com o uso da ferramenta de automação 

a economia, supostamente, seria de R$ 121.584,84. Dividindo este número por 12 meses, ter-

se-ia uma média de redução nos custos de aproximadamente R$ 10.132,07 por mês. Portanto, 

a economia gerada em um único mês, com o uso da automação para climatização e iluminação 

de ambientes, é quase o dobro do custo de implantação da solução em todo o campus 

universitário.   

 

4.4.1 Linguagem de programação e base de dados 

 

Quanto a linguagem de programação, foram utilizadas JavaScript e C++ para o código 

da unidade central.  
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O JavaScript trata-se de uma linguagem de programação interpretada e de sintaxe muito 

semelhante a outras linguagens como o Java, C e o próprio C++.  Foi criada em 1995, por 

Brendan Eich, enquanto ele trabalhava na Netscape Corporation. No início da linguagem, os 

navegadores traziam um interpretador de JavaScript embutido, permitindo a manipulação de 

documentos na página Web, como: Validar um formulário e executar cálculos sem que fosse 

necessário solicitar ao servidor HTTP. Com o amadurecimento da linguagem, foram 

adicionadas diversas funcionalidades, como efetuar requisições assíncronas (AJAX), notação 

para objetos (JSON) e outras, fazendo que surgissem vários frameworks e bibliotecas para 

facilitar o uso da mesma. Atualmente, já é possível executar código JavaScript do lado do 

servidor, criando mais possibilidade para o uso da linguagem (MARQUES, 2017). 

Já o C++ é uma linguagem que nasceu em 1985, baseado na linguagem C, mas com 

novos recursos, e que trouxe um compilador próprio com novas características, tornando a 

linguagem de nível médio e permitindo o suporte a múltiplos paradigmas. A linguagem é 

poderosa e muito utilizada, um exemplo disso é o sistema operacional Windows e o Adobe 

PhotoShop, desenvolvidos em C++ e com características de sua precursora, a linguagem C 

(PACIEVITCH, 2019). 

Quanto à base de dados, é comum que um sistema computacional faça uso de uma base 

de dados para armazenar informações processadas e que estas possam ser consultadas 

posteriormente. Mas a solução SACI_IoT não necessita armazenar seus processamentos, e pelo 

contrário, ela necessita ser alimentada por uma base de dados para que possa atuar. Portanto, 

para que a solução desenvolvida possa automatizar o acionamento e desligamento dos 

dispositivos em sala de aula, ela faz uso de informações armazenados na base de dados do 

Sistema de Reservas. O uso destes dados se dá de forma somente leitura, uma vez que a API 

PostgRest, do banco de dados Postgre, tem a função de repassar as informações de reservas e 

não de coletar dados.  

O Sistema de Reservas, como é chamado na instituição, é uma aplicação Web que 

permite a reserva de espaço físico, como, sala de aula e laboratórios, e equipamentos de 

multimidia. O sistema foi desenvolvido pela equipe de Tecnologia da Informação (TI) do 

campus de Barra do Bugres e, recentemente, disponibilizado para as demais unidades da 

instituição. Para que um ambiente seja utilizado, recomenda-se que o professor ou qualquer 

outro profissional, faça a reserva no sistema para lhe garantir o espaço físico pelo período 

desejado, uma vez que se não a fizer, outra pessoa poderá fazer a reserva e requerer o espaço. 
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Para tanto, a aplicação possui vários perfis, indo de “administrador” até “usuário”. 

Sendo que a parte de inclusão, alteração e exclusão de informações são executadas por perfis 

intermediários e, geralmente, ficam a cargo de um técnico institucional. Ao perfil “professor” 

cabe somente efetuar as reservas, conforme suas disciplinas e horários vinculados ao 

oferecimento. 

Para a reserva de ambiente, a seleção de um oferecimento é obrigatória, além do bem e 

das datas para a reserva. Esta ação implica na verificação de conflito de reservas comparando 

o bem, datas e horários selecionados. Conflitos serão identificados em caso de bens cuja a 

natureza seja Espaço Físico como Sala de Aula e Laboratório, por exemplo.  

Em caso de ocorrência de conflito de reservas, a aplicação irá apresentar um resumo do 

conflito. Caso a reserva conflitante seja relacionada a um oferecimento do mesmo usuário, a 

aplicação apresentará um botão para confirmação da reserva a ser realizada. Caso o usuário 

confirme, a aplicação irá cancelar as reservas conflitantes e realizar a reserva desejada. O 

responsável pela reserva receberá um resumo da reserva por e-mail. Os responsáveis pelas 

reservas canceladas serão informados também via e-mail cadastrado no sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou, de forma aplicada, propor uma solução que automatize a iluminação 

e climatização de sala de ensino nas dependências da Universidade do Estado de Mato Grosso 

– UNEMAT, promovendo o uso consciente e de forma racional da energia elétrica, reduzindo 

o desperdício e também os custos.  

Devido a pandemia da Covid19, impossibilitando as aulas presenciais, não foi possível 

realizar medições em ambientes controlados, com e sem a automação, afim de evidenciar uma 

redução no consumo obtida através do uso da ferramenta.   

Com base em estudos relacionados ao tema, estima-se que a economia fique próximo 

dos resultados alcançados em testes na UFMT, entre 30 e 39%, uma vez que em horários vagos 

e intervalos não haverá o acionamento indevido dos aparelhos de ar condicionado e lâmpadas. 

O Brasil ainda apresenta poucas soluções de automação voltada para a economia de 

energia em edificações, principalmente em se tratando de ambientes de ensino. As poucas 

ferramentas existentes estão, em sua maioria, relacionadas a pesquisas que estão sendo 

desenvolvidas em universidades ou através de parcerias com grandes empresas tecnológicas.   

Na iniciativa privada, as medidas mais relevantes em automação e uso de IoT está 

relacionado a medidores inteligentes de energia, onde a concessionária tem total controle sobre 

a unidade consumidora remotamente, leitura de demanda de energia em tempo real, além de 

pesquisas por fontes de energia renovável.  

Analisando os valores de consumo das lâmpadas citadas anteriormente, considerando 

que a maior parte delas já foram trocadas por lâmpadas mais eficientes, nota-se uma redução 

significativa no consumo de energia elétrica com iluminação nas salas, embora ainda há muito 

desperdício de energia com iluminação. O protótipo desenvolvido buscou melhorar a eficiência 

energética no uso dos equipamentos e lâmpadas, diminuindo este desperdício.  

Visando atender os requisitos do programa de Pós-Graduação PROFNIT (Mestrado 

Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação), foram 

elaborados os seguintes produtos: um artigo relacionado com o tema (APÊNDICE A), uma 

solução de automação de custo acessível constituída em dois módulos, sendo o módulo 

controlador central (Apêndice B) e módulo controlador local (Apêndice C), além deste trabalho 

de conclusão de curso (TCC). 
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O sistema de automação aqui desenvolvido faz uso de informações fornecidas pela base 

de dados do Sistema de Reservas, utilizado por professores e servidores técnicos da instituição 

para alocar espaços físicos do campus para aulas e eventos. A interface deste sistema pode ser 

observada no (Apêndice D), e o fluxograma do sistema de reservas é apresentado no (Apêndice 

E). 

  

5.1 IMPLEMENTAÇÕES FUTURAS 

 

Para futuras melhorias ou agregar novas funcionalidades, sugere-se uma busca 

atualizada em bases diferentes das já consultadas para uma maior compreensão e análise sobre 

as ferramentas de automação disponíveis sobre o tema.  

Quanto a automação em climatização e iluminação em sala de aula, abre-se 

possibilidades de análise da viabilidade de implantação do sistema em todos os ambientes de 

ensino da instituição, não somente no campus de Barra do Bugres, com o intuito de uso 

consciente da eletricidade e, consequentemente, redução na conta de energia elétrica.   

A nível de conscientização ambiental, seria de grande valia desenvolver atividades junto 

ao público alvo para que faça uso de forma consciente e eficiente das edificações, evitando 

assim o desperdício de energia.  

A automação não se restringe ao ambiente de ensino público, podendo ser adaptada aos 

setores administrativos ou outros tipos de edificações, como escritórios, instituições privadas e 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 REFERÊNCIAS 

 

ABESCO. Desperdício de energia atinge R$ 61,7 bi em três anos | Abesco - Eficiência 

Energética. Disponível em: <http://www.abesco.com.br/novidade/desperdicio-de-energia-

atinge-r-617-bi-em-tres-anos/>. Acesso em: 9 abr. 2020.  

ASCARI, W. Portal da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. Disponível em: 

<https://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/15638/profnit>. Acesso em: 20 jan. 2021.  

ASHTON, K. That “Internet of Things” Thing. RFID Journal, 1999.  

BAX, M. P. Design science: filosofia da pesquisa em ciência da informação e tecnologia. 

Ciência da Informação, v. 42, n. 2, 6 ago. 2015.  

BRASIL. Portaria Interministerial MME/MIC n.1.877, de 30 de dezembro de 1985. 

Institui o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) e dá outras 

providências. Brasília: Diário Oficial da União. 1985.  

BRASIL. Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997. Dispõe sobre a política energética nacional, as 

atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 

Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências. Brasília: Diario oficial 

da união. 1997.  

BRASIL, L. No 10. 295, de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de 

Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras providências. Sponsors: _:n271. 2001.  

BRASIL, M. DE M. E E. Portaria MME no 594 de 18/10/2011, 2011. Disponível em: 

<https://www.normasbrasil.com.br/norma/portaria-594-2011_233482.html>. Acesso em: 31 

jan. 2021 

CASARIN, H. D. C. S.; CASARIN, S. J. Pesquisa Cientifica: Da Teoria a Pratica. 1a ed. 

Curitiba: Intersaberes, 2012.  

CURVELLO, A. ESP32 - Um grande aliado para o Maker IoT. Disponível em: 

<https://www.filipeflop.com/blog/esp32-um-grande-aliado-para-o-maker-iot/>. Acesso em: 

18 jun. 2021.  

DRESCH, A.; LACERDA, D. P.; ANTUNES JÚNIOR, J. A. V. Design science research: 

método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia. Porto Alegre: Bookman, 2015.  

ENERGISA. ENERGIA SOLIDÁRIA ATINGE 94% DAS VENDAS E BENEFICIA 15 

MIL FAMÍLIAS. Disponível em: 

<https://www.energisa.com.br/paginas/noticia.aspx?nid=1289>. Acesso em: 23 set. 2019.  

EPE, E. DE P. E. Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2019 ano base 2018. Disponível 

em: <http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/anuario-estatistico-de-

energia-eletrica>. Acesso em: 15 abr. 2020.  

FLORÊNCIO, M. N. DA S. et al. PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA: UM ESTUDO SOBRE 

OS DEPÓSITOS DE PATENTES EM NANOBIOTECNOLOGIA. Cadernos de 

Prospecção, v. 10, n. 2, p. 315–326, 2017.  



62 

 

 

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

GUIMARÃES, F. Transmissor e receptor infravermelhoMundo Projetado, 2018. 

Disponível em: <http://mundoprojetado.com.br/transmissor-e-receptor-infravermelho/>. 

Acesso em: 9 dez. 2020 

GUL, M. S.; PATIDAR, S. Understanding the energy consumption and occupancy of a multi-

purpose academic building. Energy and Buildings, v. 87, p. 155–165, 1 jan. 2015.  

HEVNER, A. R. et al. Design Science in Information Systems Research. MIS Quarterly, v. 

28, n. 1, p. 75–105, mar. 2004.  

KOYANAGI, F. ESP32: Detalhes internos e pinagem. Disponível em: 

<https://www.fernandok.com/2018/03/esp32-detalhes-internos-e-pinagem.html>. Acesso em: 

19 jun. 2021.  

LACERDA, D. et al. Design Science Research: A research method to production engineering. 

Gestão & Produção, v. 20, p. 741–761, dez. 2012.  

MANCINI, M. (PDF) Internet das Coisas: História, Conceitos, Aplicações e Desafios. 

ResearchGate, 2018.  

MARCH, S. T.; SMITH, G. F. Design and natural science research on information 

technology. Decision Support Systems, v. 15, n. 4, p. 251–266, 1 dez. 1995.  

MARQUES, D. DA S. ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO UTILIZANDO 

JAVASCRIPT ISOMÓRFICO. p. 150, 2017.  

MATO GROSSO. Lei no 10.307, de 1o de agosto de 2015 - D.O. 1o.09.15. Sponsors: _:n631. 

2015, p. 1.  

MICHELON, A. ESP32 - WiFi & Bluetooth. Disponível em: 

<https://www.robocore.net/wifi/esp32-wifi-bluetooth>. Acesso em: 19 jun. 2021.  

MORAES, C. S. DE. Análise de Medidas para Eficientização e Uso Racional da Energia 

Elétrica em Condicionadores de Ar. Cuiabá: UFMT, 2013. 

MURTA, J. G. A. Conhecendo o ESP32 - Usando Arduino IDE Blog Eletrogate, 9 nov. 

2018. Disponível em: <https://blog.eletrogate.com/conhecendo-o-esp32-usando-arduino-ide-

2/>. Acesso em: 18 jun. 2021 

NASCIMENTO, R. L. Política de eficiência energética no Brasil. Brasilia: Consultoria 

Legislativa da Camara dos Deputados, 2015.  

OLIVEIRA, C. L. V.; ZANETTI, H. A. P.; NABARRO, C. B. M. Raspberry Pi 

descomplicado. 1. ed. São Paulo: Érica, 2018.  

PACIEVITCH, Y. C++ - Linguagem de Programação. Disponível em: 

<https://www.infoescola.com/informatica/cpp/>. Acesso em: 17 jul. 2021.  

PROCELINFO. Resultados PROCEL 2018, ano base 2017. Rio de Janeiro: Programa 

Nacional de Conservação de Energia Elétrica., 2018. Disponível em: 

<http://www.procelinfo.com.br/resultadosprocel2018/>. Acesso em: 25 maio. 2019. 



63 

 

 

SEBRAE. Sustentabilidade nos pequenos negócios: Eficiência Energética. 2. ed. Cuiabá: 

Instituto Envolverde/Sebrae, 2015.  

SILVA, E. L. DA; MENEZES, E. M. Metodologia da Pesquisa e  Elaboração de 

Dissertação. Florianópolis: UFSC, 2005. 138 p. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2005.  

SILVA, J. L. DA. Controle eficiente com ferramentas de inteligência artificial em um 

sistema de exaustão. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2017. 

SILVA, S. S.; LIMA, E. M. DE. OS LIMITES DO PODER LEGISLATIVO PARA ATUAR 

SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS. Revista de Direito Sociais e Políticas Públicas, v. 3, n. 1, 

p. 101, 1 jun. 2017.  

SIMON, H. A. The Sciences of the Artificial, third edition. [s.l.] MIT Press, 1996.  

SOARES, B. et al. Um Sistema para Gerenciamento Automático e Eficiência Energética em 

Prédios Inteligentes. p. 10, 2017a.  

SOARES, B. et al. Um Sistema para Gerenciamento Automático e Eficiência Energética em 

Prédios Inteligentes. Dimap, p. 10, 2017b.  

STRAUB, M. G. Projeto Arduino Controle de Acesso RFID. Disponível em: 

<https://www.usinainfo.com.br/blog/projeto-arduino-controle-de-acesso-rfid/>. Acesso em: 

19 jun. 2021.  

UFMT. Matriz energética de Mato Grosso e mesorregiões: 2036. Cuiabá: UFMT/NIEPE, 

2019a.  

UFMT. Balanço Energético do Estado de Mato Grosso e Mesorregiões - BEEMT 2018 - 

Ano Base 2017. Cuiabá: UFMT/NIEPE, 2019b.  

UNICAMP. Smart Campus - Unicamp. Disponível em: 

<https://smartcampus.prefeitura.unicamp.br/>. Acesso em: 15 dez. 2020.  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT. Histórico. Disponível 

em: <http://portal.unemat.br/?pg=universidade&conteudo=1>. Acesso em: 9 abr. 2020.  

VAKKARI, P. Library and information science: Its content and scope. Advances in 

Librarianship, v. 18, p. 1–55, 1994.  

VAN AKEN, J. E. Management Research as a Design Science: Articulating the Research 

Products of Mode 2 Knowledge Production in Management. British Journal of 

Management, v. 16, n. 1, p. 19–36, 1 mar. 2005.  

WORLD ENERGY COUNCIL. World Energy Issues Monitor 2019 | Managing the 

Grand Energy Transition. Disponível em: <https://www.worldenergy.org/>. Acesso em: 7 

abr. 2020.  

ZATTAR, N. B. DA S. Do IESC à Unemat: uma história plural 1978-2008. Cáceres: 

Editora Unemat, 2008.  

 

 



64 

 

 

APÊNDICE A – PRODUTO TECNICO-TECNOLÓGICO 

 

Artigo de prospecção tecnológica submetido e publicado em revista sobre o tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

APÊNDICE B – CÓDIGO FONTE DA UNIDADE CENTRAL DE AUTOMAÇÃO 

 

Código principal que faz com que o Raspberry monitore as informações de reservas e envia o 

comando para a ESP32.  

 

const axios = require('axios').default; 

var controles = null 

var salas = null 

var cfg = null 

var timeNow = null 

var reservas = null 

 

// Inicio buscando dados 

buscaDados() 

 

// FUNÇÕES CONTINUAS 

setInterval(() => {         // Atualização dos dados 

  buscaDados() 

}, cfg.atualiza_dados); 

setInterval(() => {         // Atualização de horas 

  if (0 < new Date().getMinutes() && new Date().getMinutes() < 10) { 

    timeNow = parseInt(`${new Date().getHours()}0${new Date().getMinutes()}`) 

  } else if (new Date().getMinutes() == 0) { 

    timeNow = parseInt(`${new Date().getHours()}00`) 

  } else { 

    timeNow = parseInt(`${new Date().getHours()}${new Date().getMinutes()}`) 

  } 

}, cfg.atualiza_horas); 

setInterval(async () => {   // Verificação de horarios  

  console.log("[INFO] - Verificando horarios") 

  if (timeNow == cfg.end_mat + 10 || timeNow == cfg.end_ves + 10 || timeNow == cfg.end_not + 10) 

{ 

    console.log("[INFO] - Desligamento geral") 

    salas.map(async (sala, indice) => { 

      try { 

        let response = await action(sala, false) 
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        if (response) { 

          salas[indice].presence = false 

          salas[indice].reservada = false 

        } 

      } catch (error) { 

        console.log(`[ERROR] - ${error}`) 

      } 

    }) 

  } else if (timeNow == convertTime(cfg.mat_aula1) - 10) { 

    computed(1, 1) 

  } else if (timeNow == convertTime(cfg.mat_aula2) - 10) { 

    computed(1, 2) 

  } else if (timeNow == convertTime(cfg.mat_aula3) - 10) { 

 

    computed(1, 3) 

  } else if (timeNow == convertTime(cfg.mat_aula4) - 10) { 

    computed(1, 4) 

  } else if (timeNow == convertTime(cfg.ves_aula1) - 10) { 

    computed(2, 1) 

  } else if (timeNow == convertTime(cfg.ves_aula2) - 10) { 

    computed(2, 2) 

  } else if (timeNow == convertTime(cfg.ves_aula3) - 10) { 

    computed(2, 3) 

  } else if (timeNow == convertTime(cfg.ves_aula4) - 10) { 

    computed(2, 4) 

  } else if (timeNow == convertTime(cfg.not_aula1) - 10) { 

    computed(3, 1) 

  } else if (timeNow == convertTime(cfg.not_aula2) - 10) { 

    computed(3, 2) 

  } else if (timeNow == convertTime(cfg.not_aula3) - 10) { 

    computed(3, 3) 

  } else if (timeNow == convertTime(cfg.not_aula4) - 10) { 

    computed(3, 4) 

  } else { return } 

}, cfg.verifica_horarios); 

setInterval(() => {         // Verificando presença e acionando 
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  salas.map(async (sala, indice) => { 

    if (sala.reservada == false) { 

      if (sala.tipoar.length != 0) {                // Se tiver ar condicionado na sala 

        if (sala.ipesp != null) {                   // Se tiver um endereço pro ESP 

          try { 

            let preseca = await getPresence(sala) 

            if (preseca == true) {                  // Se detectar presença 

              if (sala.presence == false) {         // Se for uma nova presença aciona 

                let response = action(sala, true) 

                if (response) salas[indice].presence = true 

                console.log(`[INFO] - Nova presença sala ${sala.nome}`) 

              } else { return } 

            } else { 

              if (sala.presence == true) {          // Se for detectado uma nova ausencia desliga 

                let response = action(sala, false) 

                if (response) salas[indice].presence = false 

                console.log(`[INFO] - Nova ausencia sala ${sala.nome}`) 

              } else { return } 

            } 

          } catch (error) { 

            console.log(`ERRO -${error}`) 

          } 

        } else { return } 

      } else { return } 

    } else { return } 

  }) 

}, cfg.verifica_presenca); 

 

// FUNÇÕES DE AÇÃO 

async function action(sala, acao) {   // Parametro sala vem dados da sala e ação se para ligar ou 

desligar 

  let commands = [];                  // Lista de comandos a serem executados 

  console.log("[INFO] - Criando comandos") 

  // Criando comandos 

  sala.tipoar.map(tipo => { 

    controles.map(controle => { 
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      if (controle.nome == tipo) { 

        if (acao == true) {             // Comando ligar 22 graus 

          commands.push({ 

            length: controle.length, 

            code: controle.comandos[1] 

          }) 

          console.log("[INFO] - Comando de ligamento criado") 

        } else {                        // Comando de desligar 

          commands.push({ 

            length: controle.length, 

            code: controle.comandos[0] 

          }) 

        } 

        console.log("[INFO] - Comando de desligamento criado") 

      } else { 

        return 

      } 

    }) 

  }) 

 

  console.log("[INFO] - Execultando comandos") 

  commands.map(async (command) => { 

    try { 

      await axios.post(`http://${sala.ipesp}/emissor?${command.length}=${command.code}`) 

      return true 

    } catch (error) { 

      console.log(`[ERRO] - Não possível enviar comando para IP ${sala.nome}`); 

      return false 

    } 

  }) 

} 

async function getPresence(sala) {    // Função que faz requisição de presenca 

  console.log("[INFO] - Buscando presença") 

  try { 

    var { data } = await axios.get('http://' + sala.ipesp + '/presence') 

    return data 
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  } catch (error) { 

    console.log(`[ERROR] - ${error}`); 

    return null 

  } 

} 

async function getReservas() {        // Função que faz requisições de reservas 

  console.log("[INFO] - Buscando dados de reservas") 

  var today = new Date(); 

  var dd = String(today.getDate()).padStart(2, '0'); 

  var mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); //January is 0! 

  var yyyy = today.getFullYear(); 

  today = `${yyyy}-${mm}-${dd}` 

  try { 

     const { data } = await 

axios.get(`http://${cfg.BASE_POSTGREST}/reservas?data_reserva=eq.${today}`) 

     return data 

  } catch (error) { 

    console.log(`[ERRO] - ${error}`) 

    return null 

  } 

} 

function convertTime(time) {          // Conversão de horas 

  let result = time - (new Date().getHours() * 100) 

  if (100 < result || result < 10) { 

    return time - 40 

  } else if (result == 0) { 

    return time - 40 

  } else { 

    return time 

  } 

} 

function buscaDados() {               // Função que faz busca de dados 

  try { 

    controles = require('./controles.json') 

    salas = require('./salas.json') 

    cfg = require('./config.json') 
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    console.log('[INFO] - Dados obtidos de ambiente') 

  } catch (error) { 

    console.log(`[ERRO] - ${error}`) 

  } 

} 

 

//FUNÇÕES DE MANIPULAÇÃO E VALIDAÇÃO 

async function computed(periodo, aula) {    // Função valida dados e chama função de acionamento 

  console.log("[INFO] - Consultando reservas") 

  reservas = await getReservas() 

  if (reservas != null) { 

    if (periodo == 1) { 

      reservas.map(reserva => { 

        let list_aulas = [reserva.mat_aula1, reserva.mat_aula2, reserva.mat_aula3, reserva.mat_aula4] 

        if (aula == 1) { 

          if (list_aulas[0] == true) { 

            salas.map(async (sala, indice) => { 

              if (sala.id == reserva.objeto) { 

                if (sala.presence == false) { 

                  if (sala.reservada == false) { 

                    await action(sala, true) 

                    salas[indice].reservada = true 

                    await posInit(sala, indice) 

                  } else { return } 

                } else { return } 

              } else { return } 

            }) 

          } 

        } else if (aula == 2) { 

          if (list_aulas[1] == true) { 

            salas.map(async (sala, indice) => { 

              if (sala.id == reserva.objeto) { 

                if (sala.presence == false) { 

                  if (sala.reservada == false) { 

                    await action(sala, true) 

                    salas[indice].reservada = true 
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                    await posInit(sala, indice) 

                  } else { return } 

                } else { return } 

              } else { return } 

            }) 

          } else { 

            return 

          } 

        } else if (aula == 3) { 

          if (list_aulas[2] == true) { 

            salas.map(async (sala, indice) => { 

              if (sala.id == reserva.objeto) { 

                if (sala.presence == false) { 

                  if (sala.reservada == false) { 

                    await action(sala, true) 

                    salas[indice].reservada = true 

                    await posInit(sala, indice) 

                  } else { return } 

                } else { return } 

              } else { return } 

            }) 

          } 

        } else if (aula == 4) { 

          if (list_aulas[3] == true) { 

            salas.map(async (sala, indice) => { 

              if (sala.id == reserva.objeto) { 

                if (sala.presence == false) { 

                  if (sala.reservada == false) { 

                    await action(sala, true) 

                    salas[indice].reservada = true 

                    await posInit(sala, indice) 

                  } else { return } 

                } else { return } 

              } else { return } 

            }) 

          } 



72 

 

 

        } 

      }) 

    } else if (periodo == 2) { 

      reservas.map(reserva => { 

        let list_aulas = [reserva.vesp_aula1, reserva.vesp_aula2, reserva.vesp_aula3, reserva.vesp_aula4] 

        if (aula == 1) { 

          if (list_aulas[0] == true) { 

            salas.map(async (sala, indice) => { 

              if (sala.id == reserva.objeto) { 

                if (sala.presence == false) { 

                  if (sala.reservada == false) { 

                    await action(sala, true) 

                    salas[indice].reservada = true 

                    await posInit(sala, indice) 

                  } else { return } 

                } else { return } 

              } else { return } 

            }) 

          } 

        } else if (aula == 2) { 

          if (list_aulas[1] == true) { 

            salas.map(async (sala, indice) => { 

              if (sala.id == reserva.objeto) { 

                if (sala.presence == false) { 

                  if (sala.reservada == false) { 

                    await action(sala, true) 

                    salas[indice].reservada = true 

                    await posInit(sala, indice) 

                  } else { return } 

                } else { return } 

              } else { return } 

            }) 

          } 

        } else if (aula == 3) { 

          if (list_aulas[2] == true) { 

            salas.map(async (sala, indice) => { 
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              if (sala.id == reserva.objeto) { 

                if (sala.presence == false) { 

                  if (sala.reservada == false) { 

                    await action(sala, true) 

                    salas[indice].reservada = true 

                    await posInit(sala, indice) 

                  } else { return } 

                } else { return } 

              } else { return } 

            }) 

          } 

        } else if (aula == 4) { 

          if (list_aulas[3] == true) { 

            salas.map(async (sala, indice) => { 

              if (sala.id == reserva.objeto) { 

                if (sala.presence == false) { 

                  if (sala.reservada == false) { 

                    await action(sala, true) 

                    salas[indice].reservada = true 

                    await posInit(sala, indice) 

                  } else { return } 

                } else { return } 

              } else { return } 

            }) 

          } 

        } 

      }) 

    } else if (periodo == 3) { 

      reservas.map(reserva => { 

        let list_aulas = [reserva.not_aula1, reserva.not_aula2, reserva.not_aula3, reserva.not_aula4] 

        if (aula == 1) { 

          if (list_aulas[0] == true) { 

            salas.map(async (sala, indice) => { 

              if (sala.id == reserva.objeto) { 

                if (sala.presence == false) { 

                  if (sala.reservada == false) { 
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                    await action(sala, true) 

                    salas[indice].reservada = true 

                    await posInit(sala, indice) 

                  } else { return } 

                } else { return } 

              } else { return } 

            }) 

          } 

        } else if (aula == 2) { 

          if (list_aulas[1] == true) { 

            salas.map(async (sala, indice) => { 

              if (sala.id == reserva.objeto) { 

                if (sala.presence == false) { 

                  if (sala.reservada == false) { 

                    await action(sala, true) 

                    salas[indice].reservada = true 

                    await posInit(sala, indice) 

                  } else { return } 

                } else { return } 

              } else { return } 

            }) 

          } 

        } else if (aula == 3) { 

          if (list_aulas[2] == true) { 

            salas.map(async (sala, indice) => { 

              if (sala.id == reserva.objeto) { 

                if (sala.presence == false) { 

                  if (sala.reservada == false) { 

                    await action(sala, true) 

                    salas[indice].reservada = true 

                    await posInit(sala, indice) 

                  } else { return } 

                } else { return } 

              } else { return } 

            }) 

          } 
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        } else if (aula == 4) { 

          if (list_aulas[3] == true) { 

            salas.map(async (sala, indice) => { 

              if (sala.id == reserva.objeto) { 

                if (sala.presence == false) { 

                  if (sala.reservada == false) { 

                    await action(sala, true) 

                    salas[indice].reservada = true 

                    await posInit(sala, indice) 

                  } else { return } 

                } else { return } 

              } else { return } 

            }) 

          } 

        } 

      }) 

    } else { 

      return 

    } 

  } else { 

    return 

  } 

} 

async function posInit(sala, indice) {      // Função de agendamento de busca de presença e 

desligamento 

  setTimeout(async () => { 

    console.log("[INFO] - Busca de presença agendada") 

    let resposta = await getPresence(sala) 

    if (resposta == false) { 

      try { 

        await action(sala, false) 

        salas[indice].reservada = false 

        console.log("[INFO] - Sem presença") 

      } catch (error) { 

        console.log(`[ERRO] - ${error}`) 

      } 
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    } else { 

      salas[indice].reservada = false 

      salas[indice].presence = true 

      console.log("[INFO] - Com presença") 

      return 

    } 

  }, cfg.verifica_preseca_agendada); 

} 
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APÊNDICE C – CÓDIGO FONTE DA UNIDADE LOCAL DE AUTOMAÇÃO. 

 

// Onde conectar o Pino do led 

// An IR LED must be connected to Arduino PWM pin 3. 

// On esp pin 4 

// Mudar o pino no arquivo IRTimer.cpp linha 806 

#include "WiFi.h"               // Biblioteca Wifi 

#include "ESPAsyncWebServer.h"  // Biblioteca WebServer 

#include <IRremote.h>           // Biblioteca Infravermelho 

#include <iostream>             // ManipulaÃ§Ã£o de dados 

#include <sstream>              // ManipulaÃ§Ã£o de dados 

#include <MFRC522.h>            // RFID 

#include <SPI.h>                // RFID 

 

#define SS_PIN    21            // Pino RFID 

#define RST_PIN   22            // Pino RFID 

 

#define SIZE_BUFFER     18      // Dados RFID 

#define MAX_SIZE_BLOCK  16      // Dados RFID 

 

// Credenciais para acesso a rede wifi 

const char* ssid = "irwin"; 

const char* password = "irwintrena5m"; 

 

AsyncWebServer server(80); 

String command; 

String lenCommand; 

String mac; 

String presence = "false"; 

 

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);     // Definicoes pino modulo 

RC522 

 

void setup() { 

  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); 

  Serial.begin(115200); 

 

  mfrc522.PCD_Init(); // Inicia MFRC522 

 

  WiFi.begin(ssid, password); 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    delay(1000); 

    Serial.println("Connecting to WiFi.."); 

  } 

 

  mac = WiFi.macAddress(); 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 

  Serial.println(WiFi.macAddress()); 

 

  server.on("/check", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){ 

    request->send_P(200, "text/plain", mac.c_str()); 

  }); 
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  server.on("/presence", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest 

*request){ 

    request->send_P(200, "text/plain", presence.c_str()); 

  }); 

  server.on("/emissor", HTTP_POST, [](AsyncWebServerRequest 

*request) { 

    int params = request->params(); 

    for(int i = 0; i < params; i++ ) { 

      AsyncWebParameter* p = request->getParam(i); 

      lenCommand = p->name(); 

      command = p->value(); 

 

      const uint8_t NEC_KHZ = 38; 

      int length = atoi(lenCommand.c_str()); 

 

      std::istringstream ss(command.c_str()); 

      std::string token; 

 

      uint16_t raw[length] = {}; 

      int f = 0; 

 

      while(std::getline(ss, token, ',')) { 

        raw[f] = atoi(token.c_str()); 

        f++; 

      }; 

 

      Serial.println("emitindo"); 

      IrSender.sendRaw(raw, length, NEC_KHZ); 

      request->send_P(200, "text/plain", "Sucesso"); 

    } 

  }); 

 

  DefaultHeaders::Instance().addHeader("Access-Control-Allow-

Origin", "*"); 

  server.begin(); 

} 

 

void loop() { 

  // IMPORTANTE NÃƒO TER DELAY 

  if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { 

    presence = "true"; 

  } else { 

    presence = "false"; 

  } 

} 
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APÊNDICE D – TELAS DO SISTEMA DE RESERVAS. 

 

Interface do sistema de reservas de ambiente utilizado pela UNEMAT. 

  

 

Interface onde é possível visualizar os objetos reservados por aulas  
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APÊNDICE E – FLUXOGRAMA SISTEMA DE RESERVAS. 

 

 

 


