
MAURÍCIO FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICATIVO DE GESTÃO ENERGÉTICA VISANDO REDES ELÉTRICAS 

INTELIGENTES PARA DISPOSITIVO MÓVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2012 



 

  

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

MAURÍCIO FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

APLICATIVO DE GESTÃO ENERGÉTICA VISANDO REDES ELÉTRICAS 

INTELIGENTES PARA DISPOSITIVO MÓVEL 

 

 

Dissertação apresentada como requisito 
parcial para a obtenção do grau de Mestre em 
Desenvolvimento de Tecnologia, no Programa 
de Pós-Graduação em Desenvolvimento de 
Tecnologia do Instituto de Tecnologia para o 
Desenvolvimento, em parceria com o Instituto 
de Engenharia do Paraná. 
 
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Rasi Aoki 
Co-Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Jardim Riella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2012 



 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho as pessoas que tornaram essa jornada possível:  
Aos meus pais, Manoel e Marina, exemplos de vida,  

eternamente em minha memória.  
                                                                    Aos meus irmãos José, Edvaldo, Maria, Moisés e Donizete,  

pelo companheirismo.  
As minhas cunhadas, sobrinhos e sobrinhas,  

pelo carinho e motivação. 
E em especial, dedico, a minha namorada Fabiane V. Santos 

pela compreensão e por estar ao meu lado mesmo quando eu estava distante. 
 



 

  

AGRADECIMENTOS 

 

 Primeiramente a Deus, por manter-me confiante da realização desse projeto, 

e por ter colocado em meu caminho tantas pessoas que ajudaram em sua 

concretização. 

 Ao meu orientador, Professor Dr. Alexandre Rasi Aoki, por ter acreditado 

neste trabalho e por meio de seus ensinamentos, orientações e apoio, ter o 

transformado em realidade. 

 Ao Professor Dr. Rodrigo Jardim Riella, co-orientador, por suas contribuições 

para desenvolver os testes práticos desse trabalho. 

 Ao amigo Rodrigo Fagundes Eggea, que se dispôs a auxiliar 

incondicionalmente em inúmeras oportunidades, compartilhando seus 

conhecimentos em programação, os quais foram fundamentais para o 

desenvolvimento desse trabalho. 

 A minha família: irmãos, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas; pelo carinho e 

companheirismo, e em especial, minha namorada por sua compreensão e motivação 

em inúmeros momentos do mestrado. 

 Ao Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, LACTEC, pela formação 

de qualidade, aos professores e a todos os amigos, docentes e discentes, que 

marcaram esta trajetória ao longo do mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É melhor tentar, ao invés de sentar-se e nada fazer;  
É melhor falhar, mas não deixar a vida passar;  

Eu prefiro na chuva caminhar, do que em dias tristes em casa me esconder;  
Prefiro ser feliz, embora louco, do que viver infeliz em são conformismo. 

Martin Luther King  



 

  

RESUMO 

 

 
 
 
A presença da energia elétrica nos mais diversos setores da economia, fez com que 
a mesma adquirisse tal importância, que o seu consumo racional tornou-se essencial 
para manter e propiciar a oferta. Para tanto é necessário prover soluções que 
permitam ao consumidor final conhecer seu consumo e atuar sobre o mesmo, neste 
aspecto as redes elétricas inteligentes auxiliam ao permitir que informações mais 
detalhadas sejam geradas. Este é o caso das medições inteligentes, que poderão 
prover dados mais precisos de serem usados em ferramentas desenvolvidas com 
esse objetivo de monitoração e controle. Fazer o uso de aplicações para dispositivos 
móveis, hoje presente no cotidiano das pessoas, vai de encontro a essa 
necessidade de monitoração e controle do consumo e o uso das informações das 
Redes Elétricas Inteligentes. Esse trabalho apresenta as ferramentas e métodos de 
monitoramento e controle do consumo que subsidiaram o desenvolvimento de uma 
aplicação para uso em dispositivos móveis da plataforma Android. Através da qual o 
consumidor poderá visualizar informações de seu consumo e desta maneira ter 
subsídios para tomar decisões relativas ao gerenciamento, controle ou adequação 
de seus hábitos de consumo. Mostra-se ainda sua aplicabilidade através da 
apresentação de resultados do uso da aplicação em uma base de dados real. 
 
 
 
Palavras-chave: Redes elétricas inteligentes. Gerenciamento pelo lado da 
demanda. Aplicação Android. Medição inteligente. 



 

  

ABSTRACT 

 

The presence of electricity in various sectors of the economy allowed it to reach a 
level of importance, in which its rational consumption has become essential to 
maintain and increase its offer. This requires providing solutions (as mobile 
applications) that enable the costumer to know their consumption and act on it. This 
work presents methods for monitoring and controlling the energy consumption, which 
supported the development of an Android application (for mobile devices) to interact 
with a Smart Grid Network. It proposes methods for daily, weekly and monthly 
analysis, establishment of targets, spending and load control. Screenshots from the 
actual application are also presented along with its functional description. Through 
this application the costumer may visualize its energy consumption data and use this 
information to support decisions regarding the management, control or adequacy of 
their consumption habits. 
 
 
 
Key words: Smart Grid. Demand Side Management. Android application. Smart 
Metering. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

 A presença da energia elétrica nos mais diversos setores da economia, fez 

com que a mesma adquirisse tal importância nas sociedades atuais que o seu 

consumo racional tornou-se essencial para o desenvolvimento dos países e 

consequentemente da melhora de condições de vida de sua população. 

 Disponibilizar energia elétrica às pessoas, além de trazer um bem estar 

imediato, traz uma melhora para toda a sociedade em função da melhora de índices 

sociais (GOLDEMBERG, 2001). 

 Neste contexto de uso racional e disponibilidade as redes elétricas de 

energia são fundamentais para o atingimento desse objetivo. 

 Tradicionalmente as redes elétricas de energia são vistas em termos de uma 

planta central provendo energia elétrica para todos os consumidores, sem muita 

administração ou controle do consumo. Com a introdução de tecnologia, como 

sistemas de informação e comunicação, essa administração e controle passam a ser 

envolvidas tornando as redes de energia mais inteligentes (IEEE STD 2030, 2011)  

  Essas redes elétricas inteligentes podem ser definidas como redes que 

utilizam avançadas tecnologias digitais para monitoramento e controle do transporte 

de energia da geração até o usuário final (IEA, 2011). 

 Globalmente investimentos estão sendo feitos em centenas de projetos com 

foco nas tecnologias relacionadas às redes elétricas inteligentes, em especial no 

gerenciamento pelo lado da demanda, através dos medidores inteligentes, e nos 

estudos de geração distribuída e na dependência da tecnologia da informação (TI) e 

gerenciamento de dados (IEA, 2011). 

  No caso do Brasil há várias concessionárias de energia que estão 

desenvolvendo projetos pilotos, como a Ampla do Rio de Janeiro, a AES Eletropaulo 

e a Companhia Energética de Minas Gerais (IEA, 2011). 

 Além de prover controle e monitoração esses projetos com redes elétricas 

inteligentes, do ponto de vista do consumidor, têm-se outras percepções em ordem 

de importância que são: economia de dinheiro na fatura de energia, confiabilidade 

do serviço de eletricidade, aumento das informações para o controle do uso da 
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energia, opções de fornecimento de energia de fontes ambientalmente corretas, 

conhecimento se o sistema de energia residencial está operando corretamente, 

segurança residencial remota conhecendo o que está acontecendo na residência, 

redução da construção de novas linhas de transmissão e redução na construção de 

novas plantas de fornecimento de energia (EPRI et al., 2011). 

 Nesta perspectiva do consumidor vê-se que é fundamental provê-lo com 

informações e uma forma é usando dos meios que fazem parte do dia a dia, como é 

o caso das aplicações de celulares, que podem garantir essa comunicação e 

interação entre os dois lados do sistema, os consumidores e as redes elétricas 

inteligentes. 

 Atualmente o desenvolvimento de aplicações para celulares não se confina 

apenas as pessoas com perfil de programadores, pelo contrário é encorajada para 

que cada vez mais aplicações sejam desenvolvidas pelos usuários, inclusive 

contando com a abertura por parte das empresas de celulares de suas interfaces de 

programação, o que facilita que novas aplicações sejam desenvolvidas de forma 

mais fácil (BALAGTAS-FERNANDEZ; HUSSMANN, 2009). 

 Nestes aspectos de necessidade do consumidor por informações de seu 

consumo e mecanismos de acesso a essas informações é que se desenvolve esse 

trabalho, apresentando conceitos, metodologia, ferramentas e aplicabilidade de uma 

aplicação de dispositivo móvel no monitoramento e controle de consumo. 

1.2 OBJETIVOS 

 O objetivo geral desse trabalho é desenvolver uma aplicação de dispositivo 

móvel de controle para gestão energética visando redes elétricas inteligentes, mais 

comumente conhecidas por Smart Grid. E para alcançar esse objetivo foram 

desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: 

 Analisar a melhor ferramenta para o desenvolvimento da aplicação; 

 Analisar a configuração do sistema a ser utilizado para a comunicação com a 

aplicação; 

 Desenvolver uma aplicação de controle e monitoramento para dispositivo 

móvel para gestão energética; 
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 Simular a comunicação entre a aplicação e a base de dados de medição 

inteligente; 

 Simular a gestão e o controle de carga através da aplicação de dispositivo 

móvel, fazendo o uso de um sistema Smart Grid de teste; 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 Baseado nesta necessidade de monitorar o consumo e se ter uma gestão 

sobre o mesmo, surgiu a iniciativa do desenvolvimento deste trabalho, em se ter 

uma aplicação de dispositivo móvel para o controle remoto de cargas ligadas a um 

Smart Grid.   

 Em um primeiro momento com o controle se dando pelo consumidor, porém 

sem impedimentos para que esse gerenciamento ocorresse pela concessionária, 

sendo neste caso um gerenciamento pelo lado da demanda, sendo possível ao 

consumidor acompanhar essa atuação. 

 Com a aplicação facilitam-se as tomadas de decisões pelo consumidor 

quanto à necessidade ou não de se utilizar uma determinada carga, uma vez que o 

mesmo pode ter o monitoramento do consumo de forma mais periódica.  

 Desta forma suas decisões podem ser mais precisas já que há a 

possibilidade de atuar mais rapidamente em eventuais desvios além de se ter uma 

previsão de consumo de energia elétrica. 

 Há ainda que se ressaltar o aspecto de ser um trabalho inovador, já que a 

princípio não foi encontrado referência de trabalhos semelhantes no Brasil, do uso 

aplicações de dispositivos moveis monitorando consumo e controlando cargas 

através de Smart Grid.  
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 Além do presente capítulo que mostrou um breve contexto do trabalho, 

principais objetivos e sua justificativa, estruturou-se o mesmo com mais cinco 

capítulos. 

 No capítulo 2 apresentam-se conceitos relativos às redes elétricas 

inteligentes e o gerenciamento pelo lado da demanda. 

 No capítulo 3 apresentam-se os conceitos relativos às plataformas de 

desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. 

 No capítulo 4 são apresentados os materiais e métodos utilizados para 

alcançar os objetivos propostos. 

 No capítulo 5 é apresentada uma análise dos resultados e discussões sobre 

os mesmos. 

 E finalizando, o capítulo 6 apresenta as conclusões da dissertação e 

propostas de trabalhos futuro. 
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2 REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES E O GERENCIAMENTO PELO LADO DA 
DEMANDA  

2.1 REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES 

 Os sistemas elétricos de potência como são conhecidos já possuem mais de 

100 anos. E tem provido bom serviço à sociedade com problemas esporádicos como 

as grandes faltas de energia, blackouts (CESPEDES et al., 2010). 

 A evolução desses sistemas, através da aplicação de tecnologias, 

ferramentas é técnicas para um melhor desempenho é o que se chama de Rede 

Elétrica Inteligente, também chamada de Smart Grids (CESPEDES et al., 2010). 

 Verificam-se diversas definições para smart grid, focando em diferentes 

aspectos da rede, e uma converge essas visões e definições, ao apresentar que 

smart grid é uma rede elétrica que usa avançadas tecnologias para monitorar e 

controlar o transporte de energia, como por exemplo, o uso de tecnologia da 

informação (TI), comunicação, gerenciamento da distribuição e uma avançada 

estrutura de medição (IEA, 2011). 

 Há ainda um conceito de smart grid associado a noção de uma avançada 

infraestrutura de medição para prover o gerenciamento pelo lado da demanda, 

eficiência energética e um auto reestabelecimento elétrico para prover confiabilidade 

e respostas aos desastres naturais e sabotagens (RAHIMI; IPAKCHI, 2010). 

 Ainda segundo Rahimi e Ipakchi (2010) diversos desenvolvimentos 

moldaram a expansão da percepção inicial da abrangência dos smart grids e 

ajudaram a formar essa nova visão para a indústria elétrica. Visão essa que inclui: 

a) Ênfase na proteção ao meio ambiente, incluindo geração renovável (eólica, 

solar, etc.) e resposta pela demanda; 

b) A direção para uma melhor utilização dos recursos, incluindo a operação mais 

próxima do máximo das curvas de carga, mantendo a operação do sistema 

confiável; 

c) A necessidade de aumentar as escolhas do cliente.  
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 Neste contexto de diferentes visões e definições (SANTACANA et al., 2010) 

nos apresenta o de três grandes mercados para smart grids, que são o americano, 

europeu e chinês. 

 No caso do mercado americano os autores destacam que um sistema smart 

grid deve ter os seguintes atributos: 

 Auto restabelecimento; 

 Habilitar a ativa participação dos consumidores; 

 Recuperar prontamente contra ataques físicos e cibernéticos; 

 Prover energia de qualidade; 

 Viabilizar as opções de geração e armazenamento. O que habilita novos 

produtos, serviços e mercados; 

 Aperfeiçoar a utilização dos recursos e operá-los eficientemente. 

 

 Para o mercado europeu os autores destacam a visão de um relatório da 

Comissão Europeia que descreve smart grid como algo que é:  

 Flexível como são as necessidades dos consumidores; 

 Acessível no auxílio à conexão de todo o usuário da rede, particularmente 

fontes de energia renovável e geração local de alta eficiência, com ou sem 

emissão de carbono; 

 Confiável em assegurar e aperfeiçoar a segurança e qualidade do 

fornecimento, coerente com as demandas da era digital, com poder de 

recuperação frente os riscos e incertezas; 

 Econômico em prover um melhor valor através da inovação, gerenciamento 

eficiente da energia, e condições iguais de competição e regulamentação. 

 

 E finalizando os autores mostram o conceito chinês que se refere aos 

sistemas de transmissão e distribuição de eletricidade que incorporam elementos da 

engenharia de potência tradicional e de ponta, sofisticadas tecnologias para 

sensoriamento e monitoramento, tecnologia da informação e comunicações para 

prover um melhor desempenho da rede e suportar uma ampla variedade de serviços 

adicionais aos clientes. Para os chineses o smart grid não é definido por quais 

tecnologias ele incorpora, mas pelo que pode fazer. 
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 Observa-se uma convergência nas visões autores na evolução dos sistemas 

atuais, de uma comunicação unidirecional, geração de energia até o consumidor, 

para uma comunicação bidirecional, onde o consumidor passa a interagir com o 

sistema elétrico do qual faz parte. 

 Neste contexto (AGGARWAL et al., 2010) nos apresenta essa questão das 

redes de energia atual, em que há um caminho no sentido da geração até chegar os 

consumidores finais e que esse sistema é insuficiente, nos casos onde o consumidor 

final também pode ser um ponto de geração. Ressalta também o aspecto de que o 

sistema atual não é equipado com facilidades que o sistema smart grid oferece para 

tratar com as questões relacionadas com o baixo tempo de tempo de resposta dos 

acionamentos mecânicos, congestionamentos no trafego de energia em longa 

distância, e uma carência na análise automatizada de falhas. 

 Há uma mudança entre a rede tradicional e as redes smart grid, como 

apresentado pela figura 1. Como se pode ver há uma fundamental mudança na 

configuração e no modo de operação da rede: de centralizado para recursos 

distribuídos, de um pré-determinado fluxo de potência para direções imprevisíveis, 

de uma rede passiva para uma rede ativa (SANTACANA et al., 2010). 
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A figura 1 demonstra essa transição entre rede tradicional e a rede smart grid. 

 

FIGURA 1 -  REDE TRADICIONAL E REDE ELÉTRICA INTELIGENTE 

FONTE: Adaptado de SANTACANA (2010) 

 

 Neste cenário de uma maior atuação e iteração do consumidor final com o 

sistema de energia é importante essa nova estrutura considerar equipamentos que 

auxiliem nestas funções, como os medidores de energia inteligentes, smart 

meterings. 

 No próximo tópico será apresentada uma descrição da infra estrutura para a 

medição inteligente. 
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2.2 INFRAESTRUTURA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE 

 

 Quando se fala em medição inteligente, smart metering, é necessário 

apresentar a infraestrutura necessária para que a informação, enviada e recebida, 

possa trafegar entre o consumidor final e a central da operadora de energia. 

 Há uma série de modelos e projetos com essa finalidade, seja usando a 

própria rede elétrica para a transmissão, seja usando tecnologia de transmissão sem 

fio como as redes Wimax ou as redes de telefonia celular atual. 

 Antes de apresentar esses modelos é importante considerarmos como os 

sistemas atuais operam para se ter um comparativo.  

 No sistema atual há um sentido único para o fluxo de energia (da geradora 

de energia até o consumidor final), o consumo é medido e não há uma iteração com 

troca de informações entre o medidor e o sistema ao qual ele faz parte. A figura 2 

apresenta de forma simplificada esse caminho.  

 

 

FIGURA 2 -  SISTEMA ATUAL ONDE O MEDIDOR É UM AGENTE PASSIVO 

FONTE: Adaptado de RAHIMI (2010) 
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 Quando se fala em medição inteligente, refere-se ao fato da comunicação e 

a iteração entre o consumidor final e o sistema energético ao qual faz parte. Essa 

comunicação se dá através do envio e recebimento de informações e até mesmo 

com o envio de energia, captada por painéis solares, como exemplo. A figura 3 

demonstra esse nova modelagem. 

 

FIGURA 3 -  SISTEMA INTELIGENTE ONDE O MEDIDOR É UM AGENTE ATIVO  

FONTE: Adaptado de RAHIMI (2010) 

  

 Neste novo modelo de comunicação bidirecional algumas soluções foram 

propostas e ainda há um grande debate em torno de qual solução adotar, quais 

protocolos a serem seguidos, quais equipamentos a serem usados, visto que as 

redes smart grid começam a se expandir em diversas partes do mundo. 

 Como soluções envolvendo medições inteligentes de energia pode-se citar, 

por exemplo, a desenvolvida pela empresa “CenterPoint Energy” a qual apresenta 

um sistema com o qual é possível através de uma plataforma central, acompanhar o 

consumo através da internet e similar a esse projeto prover o consumidor com 

maiores informações de seus hábitos de consumo, e conforme anunciado pelo 

fabricante é possível fornecer até 96 medições (intervalos de 15 minutos) diárias 

para acompanhamento (CENTERPOINT, 2012). 

 Cita-se ainda a solução baseada em medidores inteligentes, desenvolvida 

pela empresa “Trilliant” a qual tem como foco o gerenciamento pelo lado da 

demanda, onde através da plataforma é possível para a concessionária atuar nos 

medidores inteligentes controlando-os. A plataforma como na anterior da 
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“CenterPoint Energy” também permite o acompanhamento de consumo e atuação 

por parte do cliente. Permitindo que o mesmo atue, criando regras de funcionamento 

de seus equipamentos, inclusive levando em consideração mudanças tarifárias ao 

longo do dia (TRILLIANT, 2012). 

 Poder-se-ia citar uma série de produtos e provedores de soluções para 

medição inteligente, e todas tem em comum a convergência na necessidade de 

comunicação bidirecional, logo na necessidade de receber e transmitir informações 

entre cliente e concessionária, variando entre si os modelos e protocolos para tanto. 

 Sendo assim um dos modelos apresentados é o de Comunicação pela Rede 

Elétrica, comumente conhecida como Power Line Communication, PLC. Os sistemas 

PLC fazem uso da própria rede elétrica para a transmissão de dados. 

 A tecnologia PLC permite que as companhias de energia possam criar uma 

rede de comunicações sobre a infraestrutura da rede de energia existente, 

transmitindo sinal de dados através dos mesmos cabos que transmitem energia. 

PLC pode ser usado para uma série de serviços de rede como acesso a internet, 

telefonia e medição remota (smart metering) (LEE et al., 2006). 

 De uma forma simplificada o sistema é composto por um equipamento 

chamado de Master PLC, instalado em um ponto próximo ao transformador de 

energia elétrica, onde o sinal PLC é injetado nos cabos de energia. Todos os 

consumidores que estiverem ligados no circuito elétrico deste transformador estarão 

recebendo o sinal em todas as tomadas da rede local ou da residência. Outro 

equipamento chamado de modem ou adaptador PCL é instalado em qualquer 

tomada elétrica na residência do usuário para receber o sinal transmitido pelo Master 

PLC e disponibilizá-lo para ligar na placa de rede do computador com cabo par 

trançado sem blindagem, Unshielded Twisted Pair, UTP (ZATTAR et al., 2012). 
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 A figura 4 ilustra o principio de uma rede PLC. 

 

FIGURA 4 -  ACESSO A INTERNET VIA REDE ELÉTRICA  

FONTE: ZATTAR (2012) 

 

 Outros modelos apresentados para a comunicação bidirecional são os que 

fazem uso de tecnologias de redes sem fio, como IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 

(Wimax), IEEE 802.15 (ZigBee), IEEE 802.20 (MobileFi) e as redes de telefonia para 

celulares. 

 As redes Wi-Fi podem ser consideradas para várias aplicações smart grid 

como a automação e proteção de subestações de distribuição, e monitoramento e 

controle de fontes de energia distribuídas, especialmente para locais remotos 

(PARIKH et al., 2010). 

  Há ainda as redes WiMax para a leitura automática de medição, em função 

da sua ampla área de cobertura e taxas de transmissão. Com isso é possível 

também prover uma política de preços em tempo real, além de fazer uso da 

comunicação bidirecional para a detecção de faltas de energia e restauração do 

sistema (PARIKH et al., 2010).   
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 A figura 5 apresenta esse modelo WiMax. 

 

FIGURA 5 -  WIMAX PARA A MEDIÇÃO AUTOMÁTICA E COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL  

FONTE: Adaptado de PARIKH (2010) 

 

 Ainda há as redes de telefonia celular, que podem ser uma boa opção para 

comunicação nas redes smart grid. A infraestrutura de comunicação existente 

permite que as operadoras de energia não tenham gastos operacionais adicionais e 

perda de tempo na construção de uma estrutura de comunicação dedicada. As 

redes de telefonia celular podem viabilizar que a estrutura de medição inteligente 

possa atingir uma ampla área de cobertura (GÜNGÖR et al., 2011).  
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 A figura 6 exemplifica esse sistema. 

 

FIGURA 6 -  REDE DE TELEFONIA PARA MONITORAMENTO, CONTROLE E MEDIÇÃO 

FONTE: Adaptado de PARIKH (2010) 

 

 Outra tecnologia mencionada é a ZigBee, que é baseada em um padrão 

global aberto, que prove compatibilidade com o padrão IEEE 802.15.4. As redes 

ZigBee as quais são redes sem fio usadas em aplicações comerciais e de pesquisa, 

tem-se tornado bastante atrativa pelo fato de usarem um padrão aberto, pelo baixo 

custo e características de consumo de seus componentes (DISSANAYAKE et al., 

2008).  

 As redes Zigbee podem ser aplicadas em automação residencial e predial, 

controles industriais, sistemas de gerenciamento de edificações, monitoramento 

ambiental, e também podem-se inserir neste contexto as redes de medição 

inteligente para as residências (DISSANAYAKE et al., 2008) 
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 A figura 7 mostra a aplicação ZigBee em uma pequena rede residencial. 

 

FIGURA 7 -  REDE ZIGBEE PARA CONTROLE, COMANDO E MEDIÇÃO 

FONTE: Adaptado de PARIKH (2010) 

 

 Há menções na literatura de outros tipos de tecnologias como MobileFi, 

micro-ondas, bluetooth. Como se pode ver há uma série de tecnologias a serem 

aplicadas em redes smart grid.  

  

2.3 GERENCIAMENTO PELO LADO DA DEMANDA (GLD) 

 As atividades de gerenciamento pelo lado da demanda, GLD, são aquelas 

que envolvem ações das concessionárias nos consumidores de maneira a 

influenciar o usa de eletricidade de forma a alterar a curva de carga. Estas atividades 

englobam aquelas comumente chamadas de gerenciamento de carga, conservação 

estratégica, eletrificação, geração de energia pelo lado do consumidor e estratégias 

para o crescimento da participação no mercado (GELLINGS, 1985).  

 Segundo os autores, um ponto em comum em todas estas estratégias é a 

intervenção deliberada da empresa no mercado, com o intuito de mudar a 

configuração ou a magnitude da curva de carga (GELLINGS; CHAMBERLIN, 1993). 

 Embora o termo gerenciamento pelo lado da demanda possa parecer um 

contraponto a opção tradicional de opções pelo lado da oferta, não é este o caso. A 
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chave é integrar os tradicionais planejamentos e operação da produção de energia 

com os conceitos emergentes de influência ativa na demanda por eletricidade            

(GELLINGS; CHAMBERLIN, 1993). 

 É conveniente entender o termo GLD como tendo o objetivo amplo de 

remodelar a curva de carga. Neste contexto, são distinguíveis seis possibilidades, 

mostradas na figura 8: redução do pico, preenchimento de vales, deslocamento de 

carga, conservação estratégica, crescimento estratégico da carga e curva de carga 

flexível (GELLINGS, 1985).  

 

 

FIGURA 8 -  POSSIBILIDADES DO GLD 

FONTE: Adaptado de GELLINGS (1985)  

 

 A seguir, são brevemente descritas cada uma dessas possibilidades 

(GELLINGS, 1985): 

a) Rebaixamento de pico (peak clipping): diz respeito a uma das mais clássicas 

formas de gerenciamento de carga. Rebaixamento de pico é definido como a 

redução da carga de ponta, conseguido geralmente através do controle direto, pela 

empresa de energia, de um aparelho de uso final. Muitas empresas consideram esta 

opção apenas para momentos absolutamente críticos de pico no sistema. Mas o 

controle direto de carga pode ser usado para reduzir os custos de operação e a 
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dependência de fatores como combustíveis (na geração térmica) e água (na geração 

hidrelétrica).  

b) Preenchimento de vales (valley filling): é a segunda forma clássica de 

gerenciamento da carga. Deseja-se preencher os vales existentes fora do horário de 

pico. Isto pode ser particularmente interessante naqueles períodos do ano em que o 

custo marginal supera o custo médio.  

c) Mudanças na carga (load shifting): é a terceira e última forma clássica de 

gerenciamento de carga. Ela envolve o deslocamento da carga do horário de pico 

para o horário fora do pico.  

d) Conservação estratégica (strategic conservation): é uma mudança na curva de 

carga que geralmente ocorre pelo incentivo à troca de aparelhos de uso final por 

modelos mais novos e eficientes. Na implementação desta modalidade, a empresa 

deve considerar que conservação ocorreria naturalmente, avaliando então as 

possibilidades custo-efetivas para acelerá-las e estimulá-las.  

e) crescimento estratégico da carga (strategic load growth): é um crescimento global 

das vendas, estimulada pela empresa, além do preenchimento de vales 

anteriormente descrito. Este crescimento pode ocorrer, por exemplo, através de 

incentivos para a substituição de óleo combustível por eletricidade em caldeiras 

industriais. Para o futuro, através de novas tecnologias (como veículos elétricos), a 

tendência é o crescimento geral da carga.  

f) curva de carga flexível (flexible load shape): é um conceito relacionado à 

confiabilidade. No planejamento futuro, que deve englobar o estudo da oferta e da 

demanda, a carga poderá ser flexível se forem dadas aos consumidores opções de 

qualidade do serviço, que variam conforme o preço. Este programa envolve carga 

interruptível, gerenciamento integrado da energia e aparelhos individuais de 

controle. 
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2.4 PROJETOS PILOTOS DE REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES NO MUNDO 

 Nos próximos subitens serão apresentadas as principais pesquisas e 

projetos nos temas de redes elétricas inteligentes e gerenciamento pelo lado da 

demanda nos principais países. 

 

2.4.1 Redes elétricas inteligentes 

 A Agência Internacional de Energia (IEA, 2011) elaborou um estudo para o 

ano de 2011, trazendo os principais países a desenvolverem projetos de smart grids: 

 China – o governo chinês tem desenvolvido um amplo plano do de 

investimentos em sistemas hídricos, infraestrutura rural e sistemas de 

energia, incluído um substancial investimento em Smart Grids, os quais são 

vistos como um caminho para reduzir o consumo de energia, aumentando a 

eficiência das redes elétricas e do gerenciamento da eletricidade gerada por 

fontes alternativas. Os investimentos em Smart Grid irão atingir no mínimo 96 

bilhões de dólares em 2020; 

 Estados Unidos – 4,5 bilhões de dólares foram alocados para a modernização 

do sistema, através do Ato de Recuperação Americano (plano de estímulos 

do governo americano de 2009). Incluindo 3,48 bilhões para rápida integração 

de tecnologias de demonstração nos existentes sistemas, 435 milhões para 

demonstrações regionais e 185 milhões para armazenamentos de energia e 

demonstrações; 

 Itália – estruturado no sucesso do projeto Telegestore, em 2011 o regulador 

italiano (Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas) premiou oito projetos 

financiados em sistemas ativos de média distribuição de energia, para 

demonstrar em escala avançados gerenciamento de redes a soluções de 

automação, necessários a integrar geração distribuída . O ministério de 

Desenvolvimento Econômico garantiu 200 milhões de Euro para 

demonstrações de facilidades para smart grids e modernização da rede ao sul 

da Itália; 



 

 

30 

 Japão – A federação das companhias de energia elétrica do Japão está 

desenvolvendo um sistema smart grid que incorpora geração de energia 

solar, com investimentos acima de 100 milhões de dólar; 

 Coréia do Sul – o governo coreano lançou um projeto piloto de 65 milhões de 

dólares na ilha de Jeju. O piloto consiste da total integração de 6000 

residências, com geradores eólicos e quatro linhas de distribuição. Coréia 

anunciou planos para implementar smart grid em todo o país próximo a 2030; 

 França – a operadora de distribuição de energia ERDF está instalando 

300.000 medidores inteligentes em um projeto piloto baseado em um 

protocolo de comunicação chamado Linky. Se o piloto for considerado um 

sucesso, a ERDF irá substituir todos os 35 milhões de 2012 a 2016. 

 Brasil – várias provedoras de energia estão desenvolvendo projetos pilotos de 

smart grid , incluindo a Ampla do Rio de Janeiro, que está instalando 

medidores inteligentes para reduzir perdas por conexões ilegais. A AES 

Eletropaulo tem desenvolvido planos de negócios com smart grid usando o 

backbone ótico existente. A CEMIG iniciou um projeto piloto de smart grid 

baseado na arquitetura da IntelliGrid consórcio, uma iniciativa do Instituto de 

Pesquisa em Energia Elétrica da Califórnia.  

 

 Adicionalmente no Brasil estão sendo desenvolvidos outros projetos 

importantes de smart grid: Eletrobrás Distribuição (Parintins) e Light. 

 Espera-se que com a adoção da tarifa branca, publicada no Diário Oficial em 

agosto de 2012, aja um desenvolvimento das redes smart grid, em função dos 

benefícios inerentes, como a possibilidade de geração distribuída, consumo mais 

eficiente, já que o consumidor terá maiores informações, possibilidade de 

atendimento remoto, melhor monitoramento da rede e a oferta de novos serviços ao 

consumidor (ANEEL, 2012). 

 Neste contexto de maiores informações ao consumidor o presente projeto 

insere-se como uma ferramenta adicional para as redes smart grid, provendo ao 

consumidor informações de como está seu consumo e a possibilidade de modificá-lo 

através do controle de cargas. 
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2.4.2 Gerenciamento pelo lado da demanda (GLD) 

 Os presentes dados fazem parte do relatório emitido pela Agência 

Internacional de Energia (IEA, 2012) para o ano de 2011, trazendo os principais 

trabalhos relativos em GLD. Destacando para o ano os trabalhos desenvolvidos nos 

seguintes países: 

 Finlândia – com o objetivo de ter um amplo programa GLD até o fim de 2013 

espera-se por uma substituição de todos os medidores atuais por medidores 

inteligentes, tendo assim um melhor controle entre consumo e produção; 

 França – dois maiores eventos relacionados a GLD tem que ser destacados, 

uma nova regulamentação para novos empreendimentos relacionado a uma 

novo desempenho do uso da energia e um grupo de trabalho para propor 

medidas a serem aplicadas com o objetivo de reduzir o consumo de energia; 

 Itália – destaca-se em dois itens relevantes que é ter políticas de redução de 

consumo baseados em certificações que definem reduções de consumo em 

setores e períodos e o uso de tarifas diferenciadas em determinados horários 

(dentro e fora da ponta), sendo feita de forma piloto, para coleta de dados e 

futuramente para aplicabilidade em todo sistema; 

 Espanha – as principais ações que se destacam são a de redução da 

potência ativa a um nível requerido pela operadora, sendo o foco desse 

programa os grandes consumidores industriais, o uso de tarifas diferenciadas 

para os horários de pico e por último o controle do consumo até um limite 

preestabelecido ou com penalidades quando o limite de consumo é passado, 

sendo essa ação em especial para os consumidores residenciais; 

 Reino Unido – o Ato de Energia de 2011 inclui o tema de GLD a ser tratado 

para auxiliar na redução do consumo de energia, com investimentos na ordem 

de 15 bilhões de libras até a próxima década, além de estar preparando um 

dos maiores programas de substituição de medidores, com a instalação de 

aproximadamente 53 milhões de medidores inteligentes, de forma a fortalecer 

o GLD com a possibilidade de tarifas diferenciadas e desligamento automático 

de equipamentos, quando integrados com smart plugs, por exemplo; 

 Estados Unidos – há projetos de instalação de medidores inteligentes, uso de 

energia eólica e solar. Uma vez que as operadoras de energia operam num 
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modelo de receber pela quantidade de energia vendida, eles não estão muito 

entusiasmados em reduzir suas vendas com programas GLD.  

 

 No Brasil há que destacar dois projetos relacionados a GLD, desenvolvido 

pela Light e CEMIG em parceria com institutos de pesquisa como o LACTEC e 

CPqD e empresas como a CAS Tecnologia. 

 Os projetos pilotos da Light e Cemig contam com investimentos da ordem de 

65 milhões de reais, abrangendo inicialmente 1000 consumidores do Rio de Janeiro 

e 2000 consumidores de Minas Gerais (LIGHT, 2012). 

 A partir desses projetos pilotos espera-se o desenvolvimento e melhoria das 

tecnologias em uso, que permitirão, além da melhoria na eficiência operacional, a 

redução das perdas comerciais e maior interação com o consumidor. 

 Ressalta-se, como fomentador para o GLD no Brasil, a alteração na 

estrutura tarifária, com a criação da modalidade de tarifa branca para o consumidor 

residencial. A proposta da tarifa branca é estimular o consumo nos horários onde a 

tarifa é mais barata, fora dos horários de pico, diminuindo dessa forma a fatura no 

fim do mês e a necessidade de expansão da rede de geração e distribuição para 

atender os horários que a curva chega ao máximo (ANEEL, 2011).  

  

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 Como apresentando as redes inteligentes nos mostram um novo conceito no 

relacionamento do consumidor com o sistema elétrico ao qual estão conectados, 

passando de uma comunicação unidirecional para bidirecional, no aspecto de poder 

interagir com o sistema, seja através do controle de equipamentos, no envio de 

energia, e no acompanhamento da medição. 

 Essa interação permitirá em conjunto com a medição inteligente, o 

gerenciamento do consumo pelo lado da demanda, uma vez que o consumidor e a 

concessionária poderão quase que em tempo real, controlar e operacionalizar da 

melhor forma desse consumo. 
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3 PLATAFORMAS DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PARA 
DISPOSITIVOS MÓVEIS 

3.1 INTRODUÇÃO 

 Nos últimos anos verificou-se uma acelerada expansão do uso de 

dispositivos móveis em vários meios, como por exemplo, lazer e negócios, e com 

isso a expansão do desenvolvimento de aplicativos das mais diversas áreas e para 

as mais diversas funções. 

 Esse desenvolvimento se deu em especial para as plataformas operacionais 

que estão presentes na maioria dos dispositivos, que são o iOS , Android, Symbian, 

Windows Mobile e Blackberry. 

 Neste capitulo é apresentado as características principais de cada 

plataforma, em especial a plataforma Android, presente no desenvolvimento da 

aplicação dessa dissertação, assim como o estado da arte no desenvolvimento de 

aplicações para dispositivos móveis. 

3.2 PLATAFORMAS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (IOS, ANDROID, SYMBIAN, 
WINDOWS MOBILE, O.S. BLACKBERRY) 

3.2.1 iPhone OS (IOS) 

 Uma das principais plataformas presentes em dispositivos móveis é a 

pertencente à empresa Apple, chamada iPhone OS (IOS). A qual vem nos 

dispositivos Apple, como IPhone, IPad, IPod. Plataforma essa derivada do sistema 

MAC OS X, que é um sistema Unix por natureza (CHO, H. et al., 2010). 

 Como descrito por Cho, esse sistema pode ser descrito em quatro camadas, 

que são, a camada núcleo do sistema operacional, a camada núcleo de serviços, a 

camada de comunicação e a camada de interação (Core OS, Core Services, Media 

e Cocoa Touch). 

 As camadas de núcleo são para o processamento de serviços que estão no 

núcleo do sistema. Permitem aos desenvolvedores acessarem sistema de arquivos, 

acesso a rede, e ao processamento de dados em baixo nível. 
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  A camada de comunicação tem como função o controle de áudio e vídeo e 

os processos 2D e 3D da interface gráfica. 

 A camada de iteração serve para oferecer a estrutura básica para uma 

aplicação. 

 A figura 9 mostra como essas camadas estão estruturadas. 

 

FIGURA 9 -  CAMADAS DO IOS APPLE   

FONTE: CHO (2010) 

3.2.2 Android 

 A próxima plataforma apresentada é a Android, uma plataforma gratuita 

desenvolvida pela The Open Handset Alliance, um grupo com mais de 30 empresas, 

lideradas pelo Google.  

 Essa plataforma está tornando se bastante popular por duas razões 

principais, o fato de ser gratuita e por ser desenvolvida em Java tornando-a 

altamente ajustável para expansão e aperfeiçoamento conforme as necessidades do 

desenvolvedor (KUZMANOVIC et al., 2010). 

 Kuzmanovic nos apresenta a descrição da estrutura do Android, estrutura 

essa que se assemelha a outras plataformas. A plataforma confia ao núcleo (kernel) 
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do Linux serviços centrais do sistema, como segurança, gerenciamento da memória 

e processos, pilhas de rede e drivers, servindo também como camada de abstração 

entre o software e o restante do software. 

 Há uma camada com as bibliotecas que são escritas em C/C++ e são 

usadas por vários componentes do Android. As capacidades são oferecidas aos 

desenvolvedores através da estrutura de aplicações Android. Poderia se citar como 

exemplos as bibliotecas de áudio e vídeo. 

 A camada run-time inclui bibliotecas que provém a maioria das 

funcionalidades disponíveis nas bibliotecas da linguagem de programação Java. 

 A camada responsável pelas estruturas das aplicações é a application 

framework , a qual inclui os recursos para que os desenvolvedores se beneficiem 

dos recursos de hardware e sua localização, rodar em segundo plano aplicações, 

ativar alarmes e notificações, reuso e substituição de componentes. 

 E no topo está a camada de aplicações, responsável por acomodar todos os 

tipos de programas, como por exemplo: e-mail, calendário, jogos, mapas, assim 

como aplicações customizadas. 

 A figura 10 (SHU et al., 2009) mostra como essas camadas estão 

estruturadas. 

 

FIGURA 10 - CAMADAS DO IOS ANDROID   

FONTE: SHU (2009) 
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3.2.3 Symbian 

 A próxima plataforma apresentada é o Symbian, que foi desenvolvida pela 

empresa EPOC. Como as demais plataformas para dispositivos móveis, foi 

desenvolvida para trabalhar com recursos de memória limitada e baixo consumo 

(CHO, Y. C.; JEON, 2007). 

 Cho nos apresenta a descrição da estrutura do Symbiam, a qual é mostrada 

na figura 11 e descrita nos próximos parágrafos.  

 

FIGURA 11 - CAMADAS DO IOS SYMBIAN   

FONTE: CHO E JEON (2007) 

 

 O Symbiam OS gerencia os recursos físicos, que incluem memória e 

processador (CPU), para que as aplicações funcionem de forma estável e efetiva. 

 O Symbian OS Extensões é a parte onde as capacidades dos equipamentos 

são definidas. Capacidades estão relacionadas aos direitos de uso das aplicações 

do Symbian. 

 Na plataforma de serviços S60, que é uma das camadas do Symbiam, é 

onde os serviços básicos do dispositivo são incluídos. Essa camada inclui a 

estrutura que permite que as aplicações e servidores possam executar as tarefas de 

interação do usuário, serviços gráficos, serviços de localização, serviços baseados 
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na Web, além de se serviços de multimídia e por último, serviços de comunicação de 

rede, como telefonia e mensagem. 

 A camada de aplicação S60 consiste de três serviços, que são eles PIM 

(Personal Information Management), responsável por calendários, contatos, tarefas 

e notas, o serviço de mensagens e o serviço de browser. 

  A camada Java S60, inclui o Java ME (Java Platform Micro Edition) e o 

JTWI (Java Technology for the Wireless Industry). Essa camada em conjunto com a 

camada S60 de aplicações, permite que as aplicações desenvolvidas possam ser 

executadas no aparelho. 

  

3.2.4 Windows CE 

 A próxima plataforma apresentada é a do Windows, da Microsoft, também 

conhecida como Windows CE. As informações que serão apresentadas foram 

obtidas diretamente do sítio do fabricante (MICROSOFT, 2010), e é aplicável para a 

versão Windows Embedded CE 6.0. 

 Basicamente ele é divido em duas estruturas principais, chamadas de modo 

usuário (user mode) e modo núcleo (kernel mode), e nos próximos parágrafos serão 

apresentados os principais componentes de cada um. 

 Na parte do kernel mode as principais estruturas são: 

 Hardware: responsável pelo suporte aos principais tipos de placas e 

processadores dos dispositivos móveis. Como exemplo as placas x86, que 

dão suporte aos processadores Intel (Pentium e Celeron) e AMD (Athlon); 

 OAL (OEM adaptation layer) : é camada entre o kernel e hardware, 

responsável pela comunicação entre o sistema operacional e o hardware, e 

contém códigos para manipular interrupções, temporizadores, além de 

entradas e saídas (I/O control); 

 KITL (Kernel independent transport layer) : é a camada responsável pela 

comunicação direta entre um computador de desenvolvimento e o 

equipamento, para análise de problemas e acesso remoto. A vantagem que 

ele diminui a necessidade do desenvolvedor ter que criar um canal de 

comunicação com o hardware; 
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 Kernel: provém a base do sistema operacional, e suas funcionalidades 

incluem o gerenciamento de processos, threads (atividades paralelas de um 

processo) e memórias; 

 Coredll (Core OS services): assim como o kernel, ele gerencia processos, 

threads e memórias, porém em mais baixo-nível; 

 Arquivos de Sistemas (File Systems): responsável por prover facilidades de 

armazenamento, como arquivos de sistemas FAT (Windows), base de dados, 

instalação de sistemas de arquivos de terceiro, registro de sistema e 

facilidades de segurança; 

 GWES (Graphics, Windowing, and Events Subsystem): interface responsável 

para integrar o usuário, sua aplicação e o sistema operacional; 

 Gerenciador de Dispositivos (Device Manager): ele é iniciado pelo kernel, e 

roda continuamente e gerencia os drivers e as interfaces dos dispositivos. 

Tem como função também gerenciar os recursos a partir de uma lista de 

recursos disponíveis a partir do registro do sistema; 

 Gerenciadores (Drivers): gerencia as operações de um determinado 

dispositivo. 

 

 Na parte do user mode as principais estruturas são: 

 Coredll (Core OS services): ele gerencia processos, threads e memórias no 

nível do usuário, porém em mais baixo-nível; 

 Modo de usuário (gerenciadores ou serviços): permite um gerenciamento 

intermediário a ser carregado no modo usuário. O usuário não tem acesso 

direto ao hardware, porém essa interação aumentará a estabilidade do 

sistema e segurança; 

 Aplicações: podem ser desenvolvidas para rodar diretamente no equipamento 

que roda o Windows CE, ou pode ser desenvolvida para rodar em um sistema 

de desenvolvimento (SDK – Software Development Kit). 
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A figura 12 mostra como essas camadas estão estruturadas. 

 

FIGURA 12 - CAMADAS DO WINDOWS CE   

FONTE: MICROSOFT (2010)  

3.2.5 Blackberry OS 

 E finalizando é apresentado o sistema operacional Blackberry OS, 

desenvolvido pela empresa canadense Research In Motion (RIM). A descrição desse 

sistema não é apresentada de forma clara, como os demais, no sítio do fabricante e 

nem nos sítios especializados em aplicações para esse sistema, sendo que as 

descrições aqui apresentadas foram encontradas através de um sítio especializado 

em descrição de tecnologias (JANSSEN, 2011), que fez uma descrição resumida do 

modo de operação do sistema. 

 Tradicionalmente as aplicações para Blackberry são escritas em Java, 

através da plataforma Java Micro Edition (Java ME). Entretanto, a empresa RIM 

criou uma plataforma de desenvolvimento em 2010, que faz o uso de kit de 

desenvolvimento de software (SDK), para a criação de aplicações web. 
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 Quem opta por desenvolver através do Java pode usar o ambiente de 

desenvolvimento Java para Blackberry (JDE), um ambiente integrado de 

desenvolvimento (IDE) que vem com um editor, um analisador de falhas, um 

simulador de equipamento e visualizador de consumo de memória. O JDE, pode ser 

baixado diretamente do sítio da Blackberry.  

 Há três formas de instalar aplicações em um OS Blackberry: através do 

Blackberry APP World sítio, através da troca de aplicações entre equipamentos 

Balckberry ou através do gerenciador Blackberry para desktop.  

3.3 CONCEITOS BÁSICOS DO ANDROID 

 No item anterior foi apresentada a estrutura do sistema operacional Android, 

com suas principais características e funções. Neste capitulo será apresentado os 

principais conceitos envolvidos para estruturar uma aplicação básica. 

 Os conceitos foram obtidos na integra junto ao sítio Android Insight (NAGAI, 

2010). 

3.3.1 Activity, View e o método setContentView 

 A classe Activity é similar a classe JFrame, que representa uma tela da 

aplicação. Além de controlar o estado e a passagem de parâmetros de uma tela para 

outra. 

 Uma tela é composta de diversos elementos visuais representados pela 

classe View. A organização da classe View pode ser observada na figura 13. 

 

FIGURA 13 - HIERARQUIA DA CLASSE VIEW 

FONTE: NAGAI (2010)  

http://developer.android.com/images/viewgroup.png
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 Uma view pode ser um componente gráfico como botões, checkboxes e 

imagens. Também pode ser uma view complexa atuando como um gerenciador de 

layout que organiza outras views mais simples. 

 O método setContentView faz a ligação entre a Activity e a View. Esta 

chamada deve ser feita no método onCreate da Activity. 

 A constante R.layout.main está definida no arquivo R.java e que vincula a 

view definida no arquivo main.xml. 

3.3.2 A classe R 

 O arquivo R.java é gerado automaticamente, vinculando constantes com os 

recursos desejados na aplicação. 

 Um recurso pode ser organizado em três tipos de 

pastas: drawable, layout e values. 

 O tipo drawable é vinculado ao uso de imagens em sua aplicação. 

 O tipo layout é vinculado ao uso de views definidos em arquivos .xml. 

 E o tipo values são outros tipos de constantes, por exemplo, nome de sua 

aplicação. 

3.3.3 Arquivo AndroidManifest.xml 

 A base de uma aplicação está definida em um arquivo AndroidManifest.xml. 

Trata-se de um arquivo obrigatório que deve ficar na pasta raiz do projeto. 

 O uso do arquivo AndroidManifest.xml é similar ao arquivo web.xml em 

aplicações Web desenvolvidas com a linguagem Java. 

 Cada Activity de sua aplicação deve ter uma entrada neste arquivo 

delimitada pelas tags <activity> e </activity>. 

 A tag <intent-filter> determina o comportamento da Activity. 

 A tag <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> determina que a 

Activity será a tela principal da sua aplicação. 

 A tag <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" 

/> determina que a Activity deve estar disponível ou pré-alocada para ser utilizada. 
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 Neste arquivo também são determinadas as permissões que a aplicação 

deve requisitar ao sistema operacional. 

3.3.4 LogCat 

 LogCat é a janela na qual podem ser enviadas mensagens para depuração 

pelo desenvolvedor. 

 A janela LogCat encontra-se na parte inferior da perspectiva DDMS. Caso 

queira acessá-la diretamente sem abrir a perspectiva, utilize as opções Window >> 

Show View >> Other >> Android >> LogCat. 

 Para tipo de mensagem, existe um método, sigla e cor diferente que será 

apresentada na LogCat.  

 

3.3.5 Activity 

 Um Activity ou Atividade é uma coisa única e concentrada que o usuário 

pode fazer. Quase todas as atividades interagem com o usuário, então a classe 

Activity cria uma janela na qual se pode colocar uma interface do usuário 

com setContentView (View).  

 Embora as atividades sejam frequentemente apresentadas ao usuário como 

janelas em tela cheia, eles também podem ser usados como janelas flutuantes ou 

encaixadas dentro de outra atividade, usando ActivityGroup, por exemplo. 

 

3.3.6 Intent 

 O método startActivity (Intent) é utilizado para iniciar uma nova atividade que 

será colocada no topo da pilha de atividades. É preciso um único argumento da 

classe Intent que descreve a atividade a ser executada. Quando quiser obter um 

valor de uma atividade que termina, pode-se invocar o método startActivityForResult 

(Intent, int) que o  resultado vai retornar pelo método onActivityResult(int, int, Intent).  
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3.4 REVISÂO TECNOLOGICA DO DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS 
PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 Nos últimos anos verificou-se uma explosão no desenvolvimento de 

aplicações para celulares, para os mais diversos modelos, fabricantes e uso. Neste 

tópico são apresentados os principais casos de sucesso no desenvolvimento de 

aplicações para celulares, tomando como referência a listagem proposta no livro 

“The App Mobile Case Study Book”(FORD; WIEDEMANN, 2011).  

 Dentre as principais aplicações destacam-se: 

 Angry Birds – considerado um dos maiores sucessos no mercado de 

aplicações móveis, já teve seu download feito por mais de 600 milhões de 

pessoas, sendo que outros números impressionam como mais de 300 

milhões de minutos por dia jogado nas mais diversas plataformas, ou seja, é 

como se metade das pessoas que o possuem jogassem ao menos um minuto 

por dia, além de ter mais de 30 milhões de produtos vendidos usando a 

marca. A ideia do jogo é muito simples, já que aves são atiradas contra 

construções e porcos. E neste contexto de simplicidade e fácil aprendizagem, 

que muitos indicam o sucesso global dessa aplicação (RAJPUT, 2012); 

 TweetDeck – desenvolvido para integrar contas de Twitter e Facebook, 

posteriormente passou a integrar contas do Google Buzz e Foursquare, sendo 

que com isso passou a ser umas das principais aplicações para integrar redes 

sociais com equipamentos móveis. Sendo vendida em 2011 para Twitter em 

valores estimados de 50 milhões de dólares (DODSWORTH, 2011); 

 Instagram – desenvolvido para compartilhar fotos nas redes sociais, tornou-se 

um nos maiores sucessos em pouco espaço de tempo, sendo que entre seu 

lançamento em outubro de 2010 e sua venda por aproximadamente um bilhão 

de dólares, passaram-se 18 meses. Passando de um milhão de usuários para 

30 milhões nas mais diversas plataformas (ACSAY, 2012); 

 Os programas mencionados foram um pequeno exemplo de como 

aplicações celulares podem ter rápido uso e chegar a grande número de usuários e 

plataformas. 
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3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 Como apresentado, os diferentes sistemas operacionais para aplicações 

móveis apresentam semelhanças em seu modo de operação e os maiores 

destaques atualmente se dão para aplicações desenvolvidas para o IOS da Apple e 

para o Android. 

 No caso do Android foi detalhado sua forma de atuação e seus principais 

agentes. Por se tratar de uma plataforma aberta tem sido usada com base para o 

desenvolvimento de aplicações para os mais diversos usos, como é o caso do 

presente trabalho em smart grid. 

 As aplicações estão presentes nas mais diversas atividades e algumas 

acabam por suas características se destacarem em seus seguimentos e neste 

sentido não há como não mencionar o jogo Angry Birds na parte de entretenimentos, 

o TweetDeck para organização de contas em plataformas sociais e o Instagram para 

o compartilhamento de dados (fotos). Aplicações essas usadas por milhões de 

pessoas, e com movimentações superiores a um bilhão de dólares entre downloads 

e produtos licenciados. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

4.1 MATERIAIS 

 Para o desenvolvimento desse trabalho foram utilizados os seguintes 

materiais: 

 Eclipse Juno - ambiente de desenvolvimento para Android; 

 DIA – ferramenta de edição de diagramas técnicos; 

 Prototyper – ferramenta de modelagem de telas; 

 HeidiSQL – ferramenta para acesso remoto a banco de dados 

 Computador e dispositivo móvel; 

4.1.1 Eclipse Juno 

 É um ambiente de desenvolvimento construído de forma a integrar e rodar 

módulos chamados plug-ins, que são módulos fornecidos por terceiros (como 

exemplo o necessário para o desenvolvimento para o sistema Android) provendo 

ferramentas para construir, testar e analisar erros nas aplicações desenvolvidas 

(VEYS; LAFFRA, 2007). 

 Para o desenvolvimento da aplicação foi usada a ferramenta ECLIPSE 

JUNO com a seguinte configuração: 

 Eclipse Java EE IDE for Web Developers  

 Android SDK 20.0.3 

 Android Development Tools (ADT) Plugin  
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A figura 14 mostra o ambiente de trabalho e tela de versão da plataforma de 

desenvolvimento. 

 

FIGURA 14 - AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO ECLIPSE JUNO 

FONTE: O autor (2012) 

4.1.2 DIA 

 DIA é uma aplicação gratuita para a edição de diagramas técnicos. Sua 

interface e facilidades são próximas do que é visto no programa Visio para Windows. 

Como facilidades ele possui a capacidade de trabalhar com múltiplos formatos de 

arquivos (EPS,SVG,CGM e PNG), e a customização de modelos criados pelo 

usuário (BREIT et al., 2011).  

  DIA pode ser usado para a modelagem de diagrama de redes, fluxogramas 

variados, e para diagramas UML (Unified Modeling Language), como foi o 

caso para esse projeto. 
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 A figura 15, mostra o ambiente de trabalho. Onde é possível ver sua área de 

trabalho e a esquerda os possíveis elementos a serem usados no diagrama. Uma 

vez que um bloco é selecionado, o usuário pode customizá-lo, editando textos e 

modificando características de tamanho e cor, por exemplo. 

 

 

FIGURA 15 - AMBIENTE DE TRABALHO DIA  

FONTE: O autor (2012) 
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4.1.3 PROTOTYPER 

 Prototyper é uma ferramenta de desenvolvimento e simulação de telas para 

dispositivos Android e MAC IOS, desenvolvido pela empresa Justmind 

(JUSTINMIND, 2012). 

 Não é necessário conhecimentos de programação para a elaboração das 

telas e seu sequenciamento, uma vez que ele trabalha no modelo de arraste e solte 

dos componentes necessários para o desenvolvimento. 

 Outra característica importante é o fato de ter agregado um simulador, onde 

é possível testar as telas, simulando como seria na aplicação real. Através da 

simulação é possível localizar possíveis falhas de sequenciamento, assim como 

problemas na chamada de objetos, permitindo antes de iniciar a programação 

propriamente dita da aplicação, já prever comportamentos. 

A figura 16 apresenta o ambiente de desenvolvimento, o qual será detalhado, 

especificamente nas partes usadas para o projeto, conforme as marcações da figura. 

 

FIGURA 16 - AMBIENTE DE TRABALHO JUSTINMIND PROTOTYPER  

FONTE: O autor (2012) 

 

Ambiente A : menu principal com a barra de ferramentas  e acesso a configurações 

do sistema; 

Ambiente B (esquerda um): lista completa com todos os componentes necessários 

para a construção do protótipo. Nos componentes poderiam citar como exemplo a 
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escolha do tipo de celular (I-Phone ou Android), botões e layout. Tendo como modo 

de trabalho “arraste e solte” na área de projeto.  

Ambiente C (esquerda dois): propriedades das telas e dos componentes usados, 

sendo possível alterá-los de acordo com a necessidade do usuário; 

Ambiente D (centro acima): espaço de trabalho para construção e edição das telas; 

Ambiente E (centro abaixo): espaço destinando para visualização dos eventos 

(escolha de opções, movimentos de tela, por exemplo) e também para configurar as 

interações entre as telas; 

Ambiente F (direita acima): espaço destinando a alternar as telas no espaço de 

trabalho principal, criar novas telas com base nas previamente criadas e adicionar 

efeitos visuais. 

4.1.4 HeidiSQL 

 HeidiSQL (HEIDISQL, 2012) é uma ferramenta gratuita para sistemas 

Windows para gerenciamento de base de dados MySQL e Microsoft SQL. Através 

dela é possível visualizar, editar, criar e remover dados, assim como editar tabelas 

por completo, e agendar eventos para a base de dados. 

 Sendo possível importar e exportar base de dados, que foi o uso para esse 

projeto, onde a partir de uma base real disponibilizada pelo LACTEC, foi feito o 

acesso e o trabalho de visualização e trabalho com os dados de maneira a garantir a 

integridade da base original. 
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 A figura 17 mostra a base dados disponibilizada pelo LACTEC já importada 

no HeidiSQL, mostrando também o ambiente de trabalho da ferramenta. 

 

FIGURA 17 - AMBIENTE DE TRABALHO HEIDISQL  

FONTE: O autor (2012) 

4.1.5 Computador e dispositivo móvel 

 Os computadores e dispositivos móveis foram usados no desenvolvimento 

da aplicação, com as ferramentas anteriormente mencionadas, de forma a criar os 

ambientes de teste e simulação. 
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4.2 MÉTODO 

 Como método de trabalho foram realizados os seguintes passos: 

 Modelagem UML do aplicativo; 

 Modelagem das telas; 

 Desenvolvimento do aplicativo para Android; 

 Desenvolvimento de ferramentas para acesso do banco de dados; 

 Desenvolvimento dos métodos de controle de carga 

4.2.1 Modelagem UML do aplicativo 

 O modelo do projeto baseou-se linguagem de modelagem UML (Unified 

Modeling Language). 

 A qual é definida por (KO et al., 2012) como sendo uma linguagem de 

modelagem, uma das mais amplamente usadas para a modelagem e especificação 

e documentação de sistemas. Provendo, bem definidos conceitos de modelagem e 

notações para expressar elementos do sistema. 

 No presente projeto utilizou-se da parte referente a notações para elaborar o 

diagrama UML, o qual apresenta os principais casos de uso e como os mesmos 

interagem. Nos próximos parágrafos, será apresentada uma descrição detalhada de 

cada um. 

 De uma forma resumida os principais casos de uso são : 

 Login; 

 Configurações usuário/carga; 

 Relatórios; 

 Acesso aos registros de log; 

 Controle de carga; 
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 O diagrama UML na figura 18, torna mais claro os casos de uso e suas 

interações. 

 

FIGURA 18 - CASOS DE USO E INTERAÇÕES 

FONTE: O autor (2012) 

 

O objetivo da modelagem foi descrever os casos de uso da aplicação de 

celular para o controle e comunicação com o smart grid de forma a ter uma visão 

clara dos componentes a serem desenvolvidos. 

De maneira resumida, o funcionamento pode ser descrito através dos 

seguintes agentes: 

 Usuário (Smart Phone) através da aplicação acessa uma plataforma 

WEB; 

 Plataforma Web provê os controles de acesso e faz as requisições para 

a Plataforma do Grid, provendo o usuário com os dados requisitados; 

 Usuário de posse dos dados interage com o sistema, sempre através 

da plataforma WEB, seja requisitando dados de registro, dados de 

demanda, e configurações do sistema (usuário/carga), seja enviando 

comandos de controle da carga, ou recebendo resultados; 

 O Sistema Grid através do sistema Web se comunica com o Smart 

Phone. 
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 Neste item é apresentado de forma mais detalhada de que modo irá operar 

cada área da aplicação, apresentada no diagrama UML anterior. 

 

 Login (Acesso): 

 Será responsável por fazer a coleta dos dados do cliente, requisitando ao 

usuário os dados definidos pela operadora do sistema de controle do Grid e enviá-

los para o servidor WEB, o qual fará a checagem e liberação ou não do usuário. 

 Este módulo será também requisitado em todos os processos no qual o 

usuário inclui, exclui ou altera informações relativas ao Grid. Isso se deve ao fato de 

ter um controle maior e garantir que a ação realmente foi requisitada pelo usuário. É 

importante ressaltar que esse controle poderia ser descartado, desde que houvesse 

alguma premissa, como tempo de sessão, no qual se as requisições fossem 

realizadas dentro desse tempo, seria desnecessário um novo preenchimento dos 

dados de login. 

 Ainda caberá a esse módulo garantir o encerramento da sessão do usuário 

quando o mesmo não interagir por um determinado tempo, ou no caso de quedas de 

conexão, de maneira a garantir a segurança de quem está acessando ao Grid e do 

sistema em si. 

 

 Configurações usuário/carga: 

Será responsável por todas as configurações relativas ao cadastramento dos 

itens necessário ao funcionamento e controle da aplicação. Pode-se citar como 

exemplo para essa área o cadastramento de metas de consumo de energia ou a 

data de fechamento da fatura do consumidor. 

 

 Comandos de controle 

 Através dessa área o usuário poderá realizar as operações de comando dos 

equipamentos em tempo real. 

 Ao acessar essa interface ele poderá ver o consumo em tempo real do 

equipamento conectado e enviar o comando de acionamento e desligamento.  

 Diferentemente do item anterior que se tem configurações futuras esse 

módulo será responsável pelos comandos em tempo real. 
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 Relatórios 

 Nesta área o usuário poderá requisitar informações relativas ao seu uso da 

aplicação. Tendo como alguns itens, a visualização dos dias de acesso à aplicação, 

operações realizadas nas principais áreas da aplicação, como os dias de 

acionamento/desligamento de cargas e os acessos ao cadastramento de 

equipamentos. 

 

4.2.2 Modelagem das telas 

 Uma vez definido o que se esperava da aplicação e seus principais blocos 

funcionais, partiu-se para uma simulação mais próxima do real com o intuito de 

visualizar a sequencia de uso das telas, de forma a identificar problemas e permitir 

alterações de projeto antes do início da programação da aplicação. 

 Para tanto foi escolhida a ferramenta de desenvolvimento Prototyper, a qual 

foi explicada no item 4.1.3. 

 Através do protótipo as telas foram desenvolvidas, organizadas e 

sequenciadas de forma a atender as especificações definidas inicialmente. 
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 A figura 19 mostra um exemplo de tela desenvolvida na ferramenta. 

 

FIGURA 19 - TELA DESENVOLVIDA NO JUSTINMIND PROTOTYPER 

FONTE: O autor (2012)  

 

 Uma vez com as telas desenvolvidas, através de uma ferramenta de 

simulação pertencente ao programa, foi possível fazer a navegação de todas as 

telas, permitindo assim, encontrar possíveis problemas de sequenciamento. 
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4.2.3 Desenvolvimento do aplicativo para Android 

 A aplicação encontra-se em processo de desenvolvimento, no ambiente de 

desenvolvimento mostrado pela figura 20. 

 

FIGURA 20 - TELA DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO 

FONTE: O autor (2012) 

4.2.4 Desenvolvimento de ferramentas para acesso do banco de dados 

 Uma vez que a aplicação Android não tem como fazer o acesso direto a 

base de dados, é necessário o desenvolvimento de uma aplicação intermediária 

para fazer a comunicação entre o celular e o servidor com a base de dados. 

 De maneira a manter a integridade da base de dados original, a qual se 

encontra em uso, optou-se pela transferência para outro servidor para que os 

acessos e mudanças se dessem nesta base, que é um espelho da real. 
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 A figura 21 demonstra o esquema da base de dados utilizada como 

referência. 

 

FIGURA 21 - ESQUEMA DA BASE DE DADOS UTILIZADA 

FONTE: O autor (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 

4.2.5 Desenvolvimento dos métodos de controle de carga 

 Foram definidos quatro métodos para o gerenciamento pelo lado da 

demanda para que o usuário da aplicação acompanhe, preveja, estabeleça metas e 

controle o consumo.  

 Os métodos definidos são os seguintes: 

 Método de análise de consumo; 

 Método de estabelecimentos de metas; 

 Método de estimativa de gastos; 

 Método de controle de carga. 

4.2.5.1 Método de análise de consumo 

 O método de análise de consumo tem por objetivo mostrar ao usuário da 

aplicação de forma objetiva através de um gráfico como está seu consumo para um 

determinado período, sendo ele definido, como diário, semanal e mensal. 

 Uma vez que as cargas em análise são domésticas e consideradas 

comportadas, ou seja, sem grandes mudanças ao longo do período, os métodos 

simples que são apresentados se justificam. 

 No caso do diário o valor será dado por uma média histórica dos últimos três 

dias semelhantes (dias úteis, sábado ou domingo) e comparado ao dia de análise, 

segundo a seguinte regra: 

 

    
 

 
 ∑   

   

   
 

Onde: 

Mh= média histórica; 

Mi= medição de consumo para um mesmo horário e mesmo dia da semana; 

  

 ROCCO (2008) apresenta a análise de dados históricos de demandas 

contemplando a avaliação da auto correlação, na qual pode-se observar a 

sazonalidade semanal da carga e os atrasos (demandas diárias anteriores) com 

maior auto correlação para previsão. Nesse trabalho observa-se que na maioria das 
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séries temporais estudadas há uma auto correlação média (menor que 0,7) para 

mais de três atrasos de demanda.  

 Uma vez comparado o valor atual da medição com sua média histórica, será 

apresentado ao usuário um gráfico hora a hora do comportamento em relação à 

média histórica, seguindo a seguinte regra: 

 Mi/Mh < 1,05 serão mostrados em verde, e serão considerados como normal; 

 1,05 ≤ Mi/Mh ≤ 1,20 serão mostrados em amarelo, e serão considerados 

como alterados; 

 Mi/Mh > 1,2 serão mostrados em vermelho, e serão considerados como 

elevados. 

 Esses valores considerados como normal, alterado e elevado foram 

definidos pelo autor de forma a se ter parâmetros de comparação, e poderiam ter 

sido escolhidos outros valores para o desenvolvimento da aplicação a critério, por 

exemplo, de uma concessionária que necessitasse de outros limites. Os valores 

serão usados como referência para todo o trabalho. 

 Será apresentado também um gráfico com o consumo acumulado, levando-

se em consideração a regra anterior para apresentação das cores, porém as cores 

serão apresentadas levando em consideração a média acumulada. Em outras 

palavras, com a média da média acumulada das horas e a média acumulada das 

horas em análise será apresentado o gráfico com as cores, de forma a mostrar como 

está o comportamento do cliente hora a hora.   

     
 

 
 ∑    

   

   
 

Onde: 

MAh= média acumulada histórica;  

MAi= medição acumulada da 0 horas até o horário t para um mesmo horário e 

mesmo dia da semana; 
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 No caso da análise semanal o valor será dado por uma média histórica das 

últimas três semanas, tomando-se como referência dias semelhantes (dias úteis, 

sábado ou domingo), de forma similar a análise diária: 

 

     
 

 
 ∑    

   

   
 

Onde: 

MDh= média histórica; 

MDi= medição de consumo para um mesmo dia da semana (dias úteis, 

sábado ou domingo); 

 

 Uma vez comparado será apresentado ao usuário um gráfico dos últimos 

sete dias do comportamento em relação à média histórica, seguindo a seguinte 

regra: 

 MDi/MDh < 1,05 serão mostrados em verde, e serão considerados como 

normal; 

 1,05 ≤ MDi/MDh ≤ 1,20 serão mostrados em amarelo, e serão considerados 

como alterados; 

 MDi/MDh > 1,2 serão mostrados em vermelho, e serão considerados como 

elevados. 

 

 Será apresentado também um gráfico com o consumo acumulado, levando 

em consideração a regra anterior para apresentação das cores, porém as cores 

serão apresentadas levando em consideração a média acumulada. Em outras 

palavras, com a média da média acumulada dos dias e a média acumulada do dia 

em análise será apresentado o gráfico com as cores, de forma a mostrar como está 

o comportamento do cliente dia a dia.  

      
 

 
 ∑     

   

   
 

Onde: 

MADh= média acumulada histórica; 

MADi= medição de consumo acumulado do dia inicial ate o dia t para um 

mesmo dia da semana; 
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 No caso do mensal o valor será dado por uma média histórica semelhante 

ao semanal, tomando como referência dias semelhantes (dias da semana, sábado 

ou domingo). O que diferencia, é que a análise será feita para todo o período do mês 

e na forma de visualização que será através da apresentação para o mês completo.  

 As premissas usadas para consideração do consumo como normal, alterado 

e elevado, assim como a análise do consumo acumulado se aplicam igualmente. 

4.2.5.2 Método de acompanhamento de metas 

 O usuário poderá pela aplicação fazer o estabelecimento de uma, a qual 

será de em valor (R$) de quanto ele pretende gastar em um período de fatura e o 

dia de fechamento da fatura e caso a data de fechamento não seja dada, será usado 

o último dia do mês. 

 Com esse valor dado será possível estabelecer as metas diárias de um 

consumidor. É importante ressaltar que os meses possuem números de dias e 

distribuições dos dias diferentes, ou seja, têm-se meses com mais ou menos 

domingo e segundas-feiras, por exemplo. 

 Para tanto é necessário, considerar essas diferenças na hora de propor as 

metas diárias, uma vez que o perfil de um determinado consumidor pode variar em 

função dos dias da semana.O método leva em consideração também o histórico de 

consumo. 

 Para determinar as metas, utiliza-se do mês anterior de fechamento de 

fatura e obtêm-se as médias por tipo de dia, como domingo, segunda-feira e assim 

por diante. Com as médias por tipo de dia e quantidade de dias por tipo, por 

exemplo, num determinado mês tem-se quatro domingos e cinco segundas-feiras, 

obtém-se a fatura projetada para o mês seguinte. 

 Com a fatura projetada para o mês seguinte e a meta de fatura, obtém-se o 

fator de correção das médias para o mês seguinte. 

 Com a meta é possível mostrar ao usuário graficamente o quanto ele está 

próximo ou não de atingir do limite em reais, para tanto serão mostrado duas 

situações: 



 

 

62 

 Um gráfico quando selecionado apenas um dia, mostrando a meta e 

comportamento do cliente para o atingimento da meta ou não, através 

de uma linha de tendência; 

 Ou um gráfico com todos os dias do mês, mostrando seu consumo 

para um determinado dia, e apresentando através de cores, se o 

consumidor para determinado dia foi considerado como um consumo 

normal, alterado ou elevado, como considerado nos métodos 

anteriores. 

 A figura 22 apresenta o fluxo para a geração dos gráficos de metas. 

 

FIGURA 22 -    FLUXO PARA A GERAÇÃO DOS GRÁFICOS DE METAS 

FONTE: O autor (2012) 
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4.2.5.3 Método de estimativa de gastos 

 Com base nos consumos diários estimar-se-á o consumo até o fechamento 

da fatura, e para tanto o usuário deverá inserir a data de fechamento da fatura, ou 

será estimado com relação ao último dia do mês em análise. 

 Para o usuário será apresentado graficamente uma linha de tendência 

mostrando a projeção do consumo no fechamento da fatura, com base nos 

consumos até o momento da consulta. 

 A linha de tendência é calculada por regressão linear obtida pela aplicação 

da equação de consumo para os dias em análise e a mesma será extrapolada até o 

fechamento de fatura. 

 

                   

Onde: 

X=Número de dias considerado para o fechamento de fatura; 

A= coeficiente angular da reta, dado de maneira automática pela aplicação. 

 

 O ajuste do coeficiente A é feito pelo método dos mínimos quadrados, 

usando como pontos de dispersão para o cálculo os consumos até o dia de consulta 

(PAIVA, 2012). 

 

4.2.5.4 Método de controle de carga 

 Em função do consumo atual e da estimativa de gasto, o consumidor poderá 

atuar nas cargas, controlando-as. 

 Para tanto ele poderá através da aplicação atuar nas mesmas e para isso 

ele enviará um comando de desligamento ou religamento da carga.  

  

 

 

 

 



 

 

64 

 A figura 23 apresenta a arquitetura do sistema necessário para o envio de 

comandos para o medidor inteligente de energia. 

 

FIGURA 23 -    ARQUITETURA PARA ENVIO DE COMANDOS DA APLICAÇÃO PARA O MEDIDOR 

FONTE: O autor (2012) 
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 A figura 24 apresenta as etapas entre o envio de comando pela aplicação e 

sua execução no medidor. 

 

FIGURA 24 -    ETAPAS ENTRE O ENVIO DE COMANDO PELA APLICAÇÃO E SUA EXECUÇÃO 

FONTE: O autor (2012) 

 

 O reflexo do desligamento do ponto de vista de consumo se dará na próxima 

medição. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Serão apresentados os resultados obtidos através da aplicação, para os 

métodos apresentados no capítulo anterior: 

 Método de análise de consumo; 

 Método de acompanhamento de metas; 

 Método de estimativa de gastos; 

 Método de controle de carga. 

 A figura 25 a seguir demonstra algumas telas da aplicação usada para a 

geração dos resultados, sendo que as mesmas foram geradas a partir de um celular 

com Android. O nome utilizado para aplicação é meramente ilustrativo, podendo ser 

alterado conforme o desejo do usuário. 

 

FIGURA 25 -    TELAS INICIAIS DA APLICAÇÃO 

FONTE: O autor (2012) 

 

 Os dados aqui apresentados, para uso pela aplicação, tomaram como 

referência um consumidor residencial e o período de análise disponível na base de 

dados do LACTEC compreende de 29 de junho de 2010 a 21 de dezembro de 2010. 

Há outros períodos, porém os mesmos possuem interrupções nas leituras o que 

impediria uma análise mais detalhada. 
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 Nesta versão inicial, o celular acessa via rede sem fio um servidor que é 

responsável pela comunicação com a base de dados, onde as medidas do medidor 

inteligente são guardadas e também através do qual são enviados os comandos de 

desligamento e religamento, o qual será detalhado no item 5.4. 

 Como premissa para as análises e conversões de reais para kWh e de kWh 

para reais, usou-se como referência o valor de apresentado pela COPEL para o mês 

de setembro de 2012, que era de R$0,48 para 1kWh. 

 A figura 26 a seguir mostra telas adicionais da aplicação, mostrando a parte 

de navegabilidade, onde o consumidor tem a opção de inserir dados a serem usados 

para os cálculos das metas, bem como a forma de escolher dadas para análise e 

recebimento de mensagens por parte de um eventual operador da plataforma. 

 

FIGURA 26 -    TELAS DE OPÇÕES E AVISO DE MENSAGENS 

FONTE: O autor (2012) 
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5.1 RESULTADO PARA O MÉTODO DE ANÁLISE DE CONSUMO 

5.1.1 Diário 

 Para análise do método diário foram escolhidas duas datas dentro do 

período mencionado inicialmente e a premissa foi que fosse um dia de semana e um 

domingo para efeitos de comparação. 

 No caso do dia da semana foi escolhido o dia 29 de setembro 2010, quarta-

feira, por estar mais próximo ao centro do período amostral. 

 Para o cálculo, como mencionado no item 4.2.5.1, foi realizada a média, 

hora a hora, de três dias anteriores semelhantes, ou seja, três quartas-feiras e os 

valores das médias foram comparados com a hora do dia em análise, para 

determinação do comportamento como normal, alterado ou elevado. 

 A figura 27 apresenta os resultados hora a hora para o consumo. Sendo 

importante ressaltar que neste caso o cliente apresentou sete amostragens com 

consumo superior a 20% do que seria um consumo considerado normal para a hora 

em análise. 

 

FIGURA 27 - CONSUMO EM WH PARA O DIA 29/09/2010 

FONTE: O autor (2012) 
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 A figura 28 seguir apresenta os resultados hora a hora do consumo 

acumulado. Sendo importante ressaltar que neste caso é verificado que o cliente 

apresentou períodos de consumo acumulado que na média acumulada foram 

maiores que os dias anteriores. É possível verificar que entre as 12 e 17 o consumo 

acumulado pode ser considerado normal, mesmo tendo sido verificado com o gráfico 

da figura 27 que o consumo tenha sido elevado em algumas horas neste período.  

 Pode-se dizer que apesar de haver um ponto de consumo elevado (16 

horas) o consumo acumulado em horários próximos manteve-se dentro de uma 

média histórica. 

 

FIGURA 28 - CONSUMO ACUMULADO EM WH PARA O DIA 29/09/2010 

FONTE: O autor (2012) 

 

 A figura 29 apresenta os mesmos princípios de análise da figura 27, e os 

dados aqui são apresentados em reais (R$) de forma a tornar mais claro para o 

usuário o consumo com uma referência monetária. 
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FIGURA 29 - CONSUMO EM REAIS (R$) PARA O DIA 29/09/2010 

FONTE: O autor (2012) 

 

 A figura 30 apresenta os mesmos princípios de análise da figura 28, e os 

dados aqui são apresentados em reais (R$) de forma a tornar mais claro para o 

usuário o consumo com uma referência monetária. 

 

FIGURA 30 - CONSUMO ACUMULADO EM REAIS (R$) PARA O DIA 29/09/2010 

FONTE: O autor (2012) 
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 Para efeitos de comparação foi escolhido um dia de fim de semana, no caso 

o domingo dia 03 de outubro de 2010. 

 Para o cálculo, como mencionado no item 4.2.5.1, foi realizada a média, 

hora a hora, de três dias anteriores semelhantes, ou seja, três domingos e os valores 

das médias foram comparados com a hora do dia em análise, para determinação do 

comportamento como normal, alterado ou elevado. 

 A figura 31 apresenta os resultados hora a hora para o consumo. Sendo 

importante ressaltar que neste caso o cliente apresentou a maioria das amostragens 

com consumo superior a 20% do que seria um consumo considerado normal para a 

hora em análise. 

 Pode-se afirmar que neste domingo seu gasto foi atípico quando comparado 

com os domingos anteriores, uma vez que apenas entre o intervalo entre as quatro e 

cinco da manhã teve-se um intervalo considerado normal. 

 

FIGURA 31 - CONSUMO EM WH PARA O DIA 03/10/2010 

FONTE: O autor (2012) 

 

 A figura 32 apresenta os resultados hora a hora do consumo acumulado. 

Para o domingo, uma vez que 22 medidas foram consideradas elevadas, e é 

possível verificar que na figura de consumo acumulado todos os valores são 

considerados elevados. 
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FIGURA 32 - CONSUMO ACUMULADO EM WH PARA O DIA 03/10/2010 

FONTE: O autor (2012) 

 

 A figura 33 apresenta os mesmos princípios de análise da figura 31, e os 

dados aqui são apresentados em reais (R$) de forma a tornar mais claro para o 

usuário o consumo com uma referência monetária. 

 

FIGURA 33 - CONSUMO EM REAIS (R$) PARA O DIA 03/10/2010 

FONTE: O autor (2012) 
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 A figura 34 apresenta os mesmos princípios de análise da figura 32, e os 

dados aqui são apresentados em reais (R$) de forma a tornar mais claro para o 

usuário o consumo com uma referência monetária. 

 

FIGURA 34 - CONSUMO ACUMULADO EM REAIS (R$) PARA O DIA 03/10/2010 

FONTE: O autor (2012) 

 

5.1.2 Semanal 

 A semana escolhida para análise foi a compreendia entre 19 e 25 de 

setembro de 2010. 

 Para o cálculo, como mencionado no item 4.2.5.1, foi realizada a média das 

três semanas anteriores, sendo a média comparada dia a dia com a semana em 

análise para determinação do comportamento como normal, alterado ou elevado. 

 A figura 35 apresenta os resultados do consumo da semana em análise. 

Sendo importante ressaltar que neste caso o cliente apresentou três amostragens 

com consumo superior a 20% do que seria um consumo considerado normal para o 

dia da semana em análise. O consumo dos dias da semana do ponto de vista de 

valor são muito próximo para essa semana, porém vê-se de uma forma geral que o 

mesmo foi acima do normal em seis dias. 
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FIGURA 35 - CONSUMO EM KWH PARA A SEMANA DE 19 A 25/09/2010 

FONTE: O autor (2012) 

 

 A figura 36 apresenta os resultados dia a dia do consumo acumulado. E para 

essa semana de análise, o consumo acumulado apresenta uma classificação 

semelhante à obtida no item anterior. É importante salientar que a semelhança na 

classificação se deu em função dos cálculos feitos com relação à comparação das 

médias e médias acumuladas, o que por coincidência apresenta como resultado final 

uma mesma classificação demonstrada pelas cores. 

 

FIGURA 36 - CONSUMO ACUMULADO EM KWH PARA A SEMANA DE 19 A 25/09/2010 

FONTE: O autor (2012) 
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 A figura 37 apresenta os mesmos princípios de análise da figura 35, e os 

dados aqui são apresentados em reais (R$) de forma a tornar mais claro para o 

usuário o consumo com uma referência monetária. 

 

FIGURA 37 - CONSUMO EM REAIS (R$) PARA A SEMANA DE 19 A 25/09/2010 

FONTE: O autor (2012) 

 

 A figura 38 apresenta os mesmos princípios de análise da figura 36, e os 

dados aqui são apresentados em reais (R$) de forma a tornar mais claro para o 

usuário o consumo com uma referência monetária. 

 

FIGURA 38 - CONSUMO ACUMULADO EM REAIS (R$) PARA A SEMANA DE 19 A 25/09/2010 

FONTE: O autor (2012) 
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5.1.3 Mensal 

 O mês de análise escolhido foi setembro de 2010. 

 Para o cálculo, como mencionado no item 4.2.5.1, foi realizada a média das 

três semanas anteriores, para cada dia do mês, sendo a média comparada dia a dia 

para determinação do comportamento como normal, alterado ou elevado. 

 A figura 39 apresenta os resultados do consumo do mês em análise. Sendo 

importante ressaltar que neste caso o cliente apresentou amostragens com consumo 

superior a 20% do que seria um consumo considerado normal para o dia do mês em 

análise, em especial durantes os fins de semana. De maneira geral o consumo 

durante o mês teve em sua maioria amostras consideras normais ou alteradas. 

 

FIGURA 39 - CONSUMO EM WH PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2010 

FONTE: O autor (2012) 
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 A figura 40 apresenta os mesmos princípios de análise da figura 39, e os 

dados aqui são apresentados em reais (R$) de forma a tornar mais claro para o 

usuário o consumo com uma referência monetária. 

 

FIGURA 40 - CONSUMO EM REAIS (R$) PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2010 

FONTE: O autor (2012) 
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5.2 RESULTADOS PARA O MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO DE METAS 

 Para a demonstração desse método foi escolhido o dia 4 de setembro de 

2010, o qual considera-se como meta diária o valor 2300 Wh, sabendo que o valor 

real medido para esse dia foi 2597Wh e também foi definido um mês de análise, 

para demonstrar a meta para um ciclo de fatura. 

 No caso da meta diária, com o dia escolhido foram feitas 2 projeções em 

diferentes horários de forma a analisar o comportamente do consumidor ao longo do 

dia em relação a meta estipulada e a terceira projeção apresenta os valores obtidos 

na aplicação. Foram obtidas por regressão linear, de forma automática, as equações 

da reta aplicadas nas projeções.Nos gráficos a seguir é possível observar que 

apenas um ponto esteve fora do valor normal. 

 

Projeção I: foi realizada com as medições até o intervalo de tempo 05:00  

Valor medido acumulado: 541 Wh para as 05:00h 

Projetado I: 2108,04Wh para o dia 

 Nesta primeira projeção verifica-se na figura 41, que se considerada essa 

tendência de consumo, ao fim do dia considerado ter-se-ia um consumo inferior a 

meta estipulada.  

 

FIGURA 41 - PROJEÇÃO I DO CONSUMO PARA O DIA 04 DE SETEMBRO 2010 

FONTE: O autor (2012) 
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Projeção II: foi realizada com as medições até o intervalo de tempo 15:00. 

Valor medido acumulado: 1642 Wh para as 15:00h 

Projetado II: 2390,35Wh para o dia 

 Nesta segunda projeção verifica-se na figura 42 que se considerada essa 

tendência de consumo, ao fim do dia considerado já ter-se-ia um consumo muito 

próximo a meta estipulada de 2400Wh.  

 

FIGURA 42 - PROJEÇÃO II DO CONSUMO PARA O DIA 04 DE SETEMBRO 2010 

FONTE: O autor (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

80 

Projeção III: foi realizada com as medições até o final do dia usando a aplicação. 

Valor apresentado pela aplicação: 2597 Wh 

 

 Nesta terceira projeção, verifica-se na figura 43 que o consumo ao fim do dia 

extrapolou o que foi planejado como meta. 

 

 

FIGURA 43 - PROJEÇÃO III DO CONSUMO PARA O DIA 04 DE SETEMBRO 2010 

FONTE: O autor (2012) 
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 Para a meta mensal foi escolhido um período com fechamento de fatura no 

dia 13 do mês, sendo o mês de setembro de 2010 o escolhido (dia um para análise 

é o dia 14 agosto de 2010 e o último é o dia 13 de setembro de 2010). Para efeitos 

de demonstração foi definido que o consumidor estabeleceu uma meta de R$60,00, 

equivalente a 125 KWh. 

 Para a demonstração desse método, foi aplicada a teoria definida no item 

4.2.5.2. Uma vez que o mês de agosto não tem a mesma distribuição de dias que o 

mês de setembro, foi necessário calcular um fator de correção, para ser aplicado no 

período de 14 de julho a 13 de agosto de 2010, período esse considerado para a 

definição das médias de comparação do próximo ciclo de fatura. 

 Com o fator de correção, a distribuição dos dias durante o período de 

faturamento e a média a ser considerada para um dia como domingo ou segunda-

feira, por exemplo, foram classificados no calendário, apresentando o consumo real 

para o dia, conforme a figura 44. 

 

FIGURA 44 - META MENSAL PARA AGOSTO 2010 

FONTE: O autor (2012) 

 É possível ver que a maioria das medições foi acima dos valores 

considerados normais para o dia em análise. 

 Para esse mês o valor faturado foi 144,3kWh ou R$69,27 sendo acima dos 

125kWh definidos inicialmente. 
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5.3 RESULTADOS PARA O MÉTODO DE ESTIMATIVA DE GASTOS 

 Para estimativa de gastos é apresentado diretamente ao consumidor os 

valores que ele teria ao final do período de fatura caso ele mantivesse o consumo 

seguindo a mesma tendência, na figura 45, tem-se os resultados para o mês de 

agosto de 2010, considerando que o período de fatura iniciando no dia primeiro do 

mês.  

 Para o mês em análise, tem-se como estimativa para o dia 31 do mês um 

consumo aproximado de R$74,00.   

 

FIGURA 45 - ESTIMATIVA DE GASTO MENSAL EM REAIS (R$) PARA AGOSTO 2010 

FONTE: O autor (2012) 
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5.4 RESULTADOS PARA O MÉTODO DE CONTROLE DE CARGA 

 Consiste em enviar via aplicação o comando "PowerOff", para desligamento 

da carga e "PowerOn" para religamento, via aplicação. 

 Durante os testes detectou-se um atraso de aproximadamente dois minutos 

(variando entre 1min50s e 2min00s) em relação ao tempo do envio do comando de 

controle pela aplicação e sua execução pelo smart grid , seja executando o comando 

de desligamento, seja o comando de religamento.Foram feitas baterias com dez 

testes e em todos foram verificados esses atrasos.  

 É importante ressaltar esse atraso, uma vez que se o sistema estivesse 

operando com uma tarifa diferenciada, como a tarifa branca, seria necessário levar 

em consideração esse tempo para que o comando fosse executado pelo menos com 

um tempo mínimo superior ao atraso, de maneira a garantir a execução do comando 

no tempo desejado e não receber possíveis penalizações. 

 Na figura 46 a seguir é apresentado um gráfico mostrando um ciclo de teste 

efetuado. O teste consistiu em enviar um comando de desligamento e monitorar a 

queda de tensão na saída do medidor inteligente e na sequencia enviar um 

comando de religamento. Foi possível verificar um atraso de 1min50s para o 

desligamento e quando enviado o comando de religamento um atraso de 1m45s. 

 

FIGURA 46 - ATRASO ENTRE ENVIO E EXECUÇÃO DO COMANDO DE CONTROLE 

FONTE: O autor (2012) 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

6.1 CONCLUSÕES 

 No presente trabalho foi constada a viabilidade do uso de uma aplicação 

para dispositivo móvel desenvolvido para o sistema operacional Android atuando no 

controle para gestão energética em uma rede inteligente de energia, de modo a 

acompanhar o consumo de energia e propiciar informações ao consumidor, para que 

o mesmo tenha controle de seu consumo e possa atuar, seja alterando hábitos, seja 

desligando ou ligando cargas. 

 As simulações desenvolvidas no trabalho comprovaram os métodos citados 

no capítulo 4.2.5, demonstrando sua aplicabilidade para os cenários propostos, 

cenários estes que levaram em consideração análises diárias, semanais e mensais. 

Em todos os casos foi possível obter os resultados conforme esperado pelo método 

utilizado. 

 Também foi possível constatar a possibilidade de desenvolvimento de toda a 

aplicação Android fazendo-se uso de ferramentas gratuitas, as quais se 

demonstraram com os requisitos necessários para um ambiente de desenvolvimento 

confiável. 

 Sendo assim o trabalho atingiu o objetivo inicialmente proposto de 

desenvolver uma aplicação para uso em dispositivo móvel para controle, 

monitoramento e gestão energética, ressaltando o fato de ser um desenvolvimento 

inédito, uma vez que não foram encontrados na literatura uma aplicação 

semelhante.  

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

 O trabalho apresentado fornece uma ferramenta para obter-se o consumo 

em vários cenários (diário, semanal e mensal) além do estabelecimento de metas e 

controle básico da carga. 

 No entanto pode-se aprofundar o projeto não apenas fazendo-se um 

acompanhamento passivo do consumo. Neste aspecto um projeto que torne a 

aplicação mais ativa no processo, não apenas controlando uma carga, mas sim 

controlando um sistema de geração, torna-se viável, como exemplo poder-se-ia 
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inserir na aplicação funcionalidades que permitam a inserção de fontes energia, 

como por exemplo, sistemas de armazenamento com painéis fotovoltaicos. 

 Ainda é possível através de um aprofundamento da aplicação que a mesma 

possa também agir de maneira pró ativa na interação com o cliente, para tanto a 

mesma teria que “aprender” hábitos de consumo e de forma automática, propor 

soluções ao consumidor de maneira a facilitar as tomadas de decisões, até mesmo 

levando em contas tarifas diferenciadas, como a tarifa branca.  

 Nessa “aprendizagem” poderia propiciar a inserção de outros elementos na 

aplicação como, por exemplo, o controle de plugues de energia inteligentes, assim o 

consumidor poderia em tempo real atuar em cargas específicas. 
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