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INTRODUÇÃO:

O equilíbrio entre o aumento da demanda no consumo de energia elétrica, com sociedades

cada vez mais digitais e conectadas, e o seu impacto no meio ambiente é um dos maiores desafios do

desenvolvimento energético. Nesse contexto, surge o conceito de HEMS, do inglês Home Energy

Management System[1][2][3], que são sistemas de monitoramento de consumo de energia

residenciais. Grande parte dos sistemas utilizam as “tomadas inteligentes”, dispositivos que possuem a

capacidade de obter determinadas grandezas elétricas como corrente, tensão e potência dos

dispositivos eletrônicos contidos em uma residência e os enviam, por meio de comunicação via rádio,

para outras partes do sistema que farão todo o processamento e apresentação dos dados para o

usuário.

O sistema como um todo é capaz de fornecer uma gestão mais eficiente no consumo de

energia elétrica nas residências, contribuindo para que a concessionária de energia cumpra com seus

propósitos de sustentabilidade. Entre as aplicações utilizadas para fazer o gerenciamento e

monitoramento, surge o aplicativo móvel que tem como objetivo oferecer aos clientes da companhia de

energia uma interface de usuário simples e responsiva ao sistema HEMS, possibilitando o controle das

tomadas, visualização de dados de dispositivos da residência, estatísticas de consumo e custos.

O aplicativo móvel possui dois modos de conexão, os quais podem ser escolhidos pelo cliente

conforme a necessidade. A conexão local é utilizada quando não existe a conexão com a internet e

esse modo permite a configuração da controladora HEMS, visualização dos dados coletados pelas

tomadas inteligentes armazenados localmente na controladora, além de alguns comandos, como
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ON/OFF, verificação do status e configuração do modo de inicialização das tomadas inteligentes em

caso de ausência no fornecimento de energia elétrica. Para a conexão remota é necessário que o

smartphone esteja conectado na internet, esse modo faz a utilização das APIs fornecidas pelo

Software em Nuvem e fornece principalmente as informações de consumo do cliente.

METODOLOGIA:

O fluxo de dados ocorre da seguinte forma: as tomadas enviam os dados para a controladora.

Dentro desta existe um middleware aberto que fará a comunicação com a aplicação móvel (modo de

conexão local). Como o armazenamento da controladora é limitado, ela enviará os dados para o banco

de dados em nuvem para serem armazenados por um grande período de tempo, permitindo análises

futuras de dados. Na Figura 1 é apresentado um fluxograma da arquitetura geral para o sistema, no

qual pode-se perceber as conexões do aplicativo móvel.

Figura 1: Arquitetura geral do sistema.

O download do aplicativo móvel para os clientes será disponibilizado de algumas formas, sendo

a principal através da própria loja de aplicativos do smartphone dos clientes tais como AppStore e

PlayStore. Para o desenvolvimento do aplicativo Android e iOS foi escolhido o framework

multiplataforma Flutter[4], que permite desenvolver apps em qualquer sistema operacional (Windows,

Linux ou macOS). O framework desenvolvido pela Google em 2015 utiliza a linguagem Dart como base

e sua grande vantagem com relação a outros frameworks como React Native, desenvolvido pelo

Facebook, se dá pela utilização de um canvas dentro da própria interface. Como vantagem, nota-se

que não é necessário utilizar outros artifícios para converter o código em uma determinada linguagem,

como Javascript no React Native, para Java no Android e Swift no iOS. Desta maneira, a performance

do app desenvolvido em Flutter é próxima ao do app desenvolvido nativamente.

As aplicações em Flutter utilizam uma série de Widgets formando uma hierarquia em árvore,

onde cada widget é formado por uma série de outros, como mostra a Figura 2:
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Figura 2: Hierarquia de Widgets no Flutter.

O aplicativo em modo de conexão local faz o uso do banco de dados SQLITE[5] e do servidor

Python Django[6], executado dentro da controladora utilizando API Rest, o que facilita a comunicação

já que este protocolo de comunicação é amplamente utilizado no mundo todo. Na comunicação remota

com o Software em Nuvem, para o gerenciamento e manipulação dos dados, o aplicativo faz a

utilização do protocolo HTTP[7] para acessar a API disponibilizada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Nessa seção são apresentadas nas Figuras 3, 4 e 5 algumas capturas de tela do aplicativo em

funcionamento.

(a) Tela - Inicial                                       (b) Tela -  Conexão local                             (c) Tela - Conexão remota
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Figura 3 - Capturas das principais tela do aplicativo

(a) Tela - Principais comandos                                              (b) Tela -  Gráficos das medidas coletadas pelo tomadas

Figura 4 - Capturas de tela do aplicativo para a conexão local

(a) Tela - Principais configurações                                                   (b) Tela - Gráficos de estatísticas de consumo

Figura 5 - Capturas de tela do aplicativo para a conexão remota
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CONCLUSÕES:
A aplicação mobile desenvolvida cumpre seu papel de colher os dados presentes tanto no

servidor em nuvem quanto na controladora. Além disso, é uma ferramenta de grande importância para

a configuração e manutenção da controladora, aumentando assim a vida útil do produto. As telas

desenvolvidas são amigáveis e intuitivas, facilitando a utilização do usuário.
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