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RESUMO 
 
 

Hoje em dia, é comum a utilização de aparelhos elétricos em larga escala, muitos com 
consumo de energia elétrica elevado ou desnecessário. A utilização de tomadas em redes 
privadas para carregar os celulares, tablets, notebooks, entre outros gera um aumento nem 
sempre desejado no consumo elétrico dos locais nos quais os equipamentos são utilizados. 
Outro ponto muito importante na atualidade é a economia de energia, dado o fato de que mais 
de 70 % da energia brasileira é proveniente de usinas hidroelétricas, cuja capacidade de 
geração é influenciada diretamente por períodos de seca prolongada, como a vivida 
atualmente. Levando em consideração os fatos levantados acima, observou-se a necessidade 
de uma forma de controle mais adequada para distribuição e consumo de energia elétrica no 
Brasil e no mundo para redução do consumo desenfreado. Diante do exposto, foi projetada 
uma central automatizada de abastecimento elétrico, cujo objetivo principal é proporcionar uma 
forma de controle de energia mais adequada para os dias atuais. Por meio de um software será 
possível gerenciar e controlar a potência consumida em cada ponto de distribuição. Será 
também implementado um controle do tempo em que cada usuário acessará e poderá utilizar 
determinado ponto. Para questão de registro e controle do consumo, utilizaremos um banco de 
dados que conterá informações de acesso. Será construído um protótipo da central 
automatizada de abastecimento elétrico utilizando principalmente o controlador lógico 
programável (CLP) e a interface homem-máquina (IHM), em conjunto com outros conceitos 
adquiridos no curso de tecnologia em automação industrial. Por meio do protótipo espera-se 
aperfeiçoar a entrega de energia elétrica ao usuário, independentemente do local em que ele 
esteja (casas, faculdades, locais públicos) obtendo fácil acesso, mas de forma controlada. 
Outro resultado esperado é minimizar o uso indevido de energia elétrica de locais particulares 
como escolas, restaurantes, feiras livres e até mesmo no próprio local de trabalho. Será 
instalado um sistema que identificará cada usuário daquele ponto, seu tempo e potência de uso 
e, por meio dos dados coletados, será cobrada uma taxa do usuário. Após a realização dos 
testes, espera-se confirmar a eficácia do sistema automatizado proposto em relação ao atual 
sistema de distribuição e utilização que apresenta falhas no controle de cada ponto ou tomada 
existente para uso do usuário. Cabe mencionar que o projeto visa ao controle e ao 
gerenciamento da energia e não à redução do consumo. Porém, vale mencionar que a redução 
do consumo poderá ser conseqüência de tal controle. 


