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INTRODUÇÃO:

A maior democratização ao acesso à internet, juntamente com o aumento da demanda

energética e dos requisitos de sustentabilidade, tornou favorável o desenvolvimento e implantação de

sistemas focados no gerenciamento de energia doméstica. Nesse contexto, a Universidade Estadual

de Campinas (Unicamp), em consórcio de pesquisa com o Instituto Eldorado, propõe a pesquisa e

desenvolvimento de um HEMS, do termo em inglês Home Energy Management System, junto à

Companhia Paranaense de Energia (Copel) em projeto da ANEEL. Um HEMS consiste em um

conjunto de hardware e software dedicados ao monitoramento do consumo de energia residencial,

possibilitando um maior controle sobre o uso intensivo de energia e personalização do perfil de

consumo de energia[1].

O sistema proposto é apresentado na Figura 1, em termos de hardware, o mesmo é composto

por tomadas inteligentes, que são equipamentos com a capacidade de coletar dados referentes ao

consumo de energia como corrente, tensão e vários tipos de potência, e também de ligar e desligar o

aparelho conectado a elas sem que ele necessite de nenhum tipo de função especial. Também faz

parte do sistema uma unidade de controle do uso de energia chamada de "Controladora HEMS", que é

responsável por receber, via rádio, e processar os dados enviados pelas tomadas.

O software do sistema é divido em algumas partes, entre elas: Middleware, Software em

Nuvem, Desagregação de Cargas e Aplicações Web e Mobile. O middleware é responsável por

fornecer uma camada de conectividade com os recursos disponíveis no hardware, permitindo uma fácil

operação com novos dispositivos. O software em nuvem realiza o processamento e armazenamento
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dos dados coletados pelas tomadas inteligentes e fornece APIs para a disponibilização dessas

informações aos clientes.

O sistema ainda conta com um software de desagregação de cargas, partindo dos dados de

potência ativa e fazendo uso de algoritmos de machine learning é possível identificar o consumo

individual de cada tomada. Por fim, serão disponibilizadas aplicações web e mobile, visando

possibilitar a visualização em tempo real das medidas de consumo e controle sobre o sistema, tanto

para os clientes, consumidores de energia, quanto para os administradores, funcionários da

distribuidora de energia.

Figura 1: Visão geral do Sistemas de Gerenciamento de Energia Doméstico proposto.

O software em nuvem, como já mencionado, é responsável pelo processamento das medidas

de consumo, além de realizar o gerenciamento de usuários das aplicações e de, futuramente,

alimentar o software de desagregação de cargas com dados. Esse importante componente do HEMS

foi alvo de estudo e desenvolvimento nos últimos meses e será melhor apresentado a seguir.

METODOLOGIA:

Para a implementação do software em nuvem foram utilizadas tecnologias amplamente

difundidas na atualidade, de modo que a principal linguagem de programação empregada é o

Javascript. Fazendo uso do Node.js, um ambiente de servidor open source[2], tal linguagem está

presente no backend da aplicação, e com o auxílio do framework React.js a mesma linguagem é

aplicada, também, no frontend. Além disso, visando alcançar uma interface agradável e intuitiva para

os usuários, foram utilizados HTML, linguagem de marcação para construção de páginas web, e CSS,

linguagem de estilização de páginas.

Junto do frontend e do backend, o projeto também conta com um terceiro sistema chamado

collector, o qual é responsável por receber os dados enviados pela controladora HEMS, tratá-los, e

armazená-los no banco de dados. Esses três sistemas, que são separados mas dependem um dos
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outros para funcionar, juntos formam uma estrutura cliente-servidor, a qual é bem ilustrada na Figura 1.

Enquanto o aplicativo e a aplicação web fazem parte do cliente, o software em nuvem é o servidor.

O sistema ainda conta com duas soluções para armazenamento de dados, o MongoDB, um

banco de dados não relacional[3], é responsável por armazenar os dados referentes aos usuários,

regiões, tarifas, e outras informações ligadas ao gerenciamento de usuários e dispositivos. As medidas

de consumo coletadas são armazenadas no InfluxDB, um banco de dados para séries temporais, que

trabalha com uma linguagem de query própria, a InfluxQL[4]. Essa solução se faz viável uma vez que as

grandezas elétricas são coletadas ao longo do tempo, com uma periodicidade de cinco segundos,

podendo ser ajustada.

O desenvolvimento do software é auxiliado pela utilização de containers Docker, tecnologia que

permite a codificação e execução do sistema em um ambiente isolado, permitindo uma fácil

manipulação e compartilhamento entre os desenvolvedores[5]. Por fim, a estrutura do software segue a

clean architecture. Proposta por Uncle Bob, essa arquitetura, assim como as demais, tem o objetivo de

padronizar e organizar o código. No entanto, não se limita a isso, mas também apresenta como maior

destaque a independência de tecnologias, frameworks ou quaisquer agentes externos. Assim, essa

estrutura centra-se nas regras de negócio, facilitando o desenvolvimento, manutenção e atualização do

software[6].

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Após os estudos e desenvolvimento, está concluído um MVP, Minimum Viable Product, do

software em nuvem, os dados coletados pelas unidades de controle são enviados via internet, por

meio do protocolo MQTT, para o software que realiza o armazenamento no InfluxDB.

Com o banco de dados alimentado, já é possível fazer uso das APIs que disponibilizam tais

informações e estatísticas relacionadas a elas, sendo possível especificar o período de tempo

desejado assim como a região. Ainda, APIs para o gerenciamento de usuários, regiões, cômodos,

tarifas e tomadas inteligentes já estão funcionais e em fase de teste, parte de sua documentação é

apresentada na Figura 2.

Figura 2: Parte da documentação da API desenvolvida.
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Vale ressaltar a existência de dois tipos de usuários na aplicação, os clientes possuem uma

interface simplificada com dados da sua controladora, das tarifas aplicadas e do seu consumo, como

apresentado na Figura 3. Os administradores, além de gerir todos os itens disponíveis para os clientes,

possuem uma dashboard com gráficos apresentando informações diárias e mensais, podendo ser

filtrados de acordo com a região e tomada de origem, como na Figura 4.

As APIs desenvolvidas são consumidas pela aplicação web e mobile, desenvolvidas com uma

interface intuitiva e agradável, visando possibilitar ao usuários uma fácil interação e gerenciamento do

HEMS.

Figura 3: Dashboard da aplicação web disponibilizada para os clientes do sistema.

Figura 4: Dashboard da aplicação web disponibilizada para os administradores do sistema.
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CONCLUSÕES:

Os resultados apresentados mostram-se consistentes e têm muito para agregar aos usuários

da aplicação. Desse modo, em breve o sistema será levado para teste em campo, com um grupo de

usuários restrito, visando validar sua robustez, geração de banco de dados real e levantamento de

pontos de melhoria.

Realizada a validação mencionada, as devidas correções serão aplicadas e a aplicação deve

ser disponibilizada aos clientes da COPEL, modificando tanto a logística quanto o comportamento

entre esses stakeholders.

Ainda, já foi iniciada a interface com o software de desagregação de cargas, assim, o software

em nuvem será capaz de alimentar os algoritmos de machine learning utilizados com os dados

coletados pelas tomadas inteligentes. Esse processo pode ser de grande valia para a distribuidora de

energia, possibilitando a identificação dos equipamentos elétricos de acordo com o consumo, algo que

permitirá  traçar perfis de consumo personalizados para seus clientes.

Desse modo, os Sistemas de Gerenciamento de Energia Doméstico tornar-se-ão cada vez

mais populares em um futuro próximo, auxiliando consumidores no gerenciamento de seus gastos e

possibilitando aos distribuidores de energia melhor atender seus clientes. Nesse cenário, o projeto aqui

apresentado tem grande importância, trazendo soluções inovadoras para a implantação de sistemas

de gerenciamento de energia no Brasil.
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