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Resumo 

 Este artigo discorre sobre o 

desenvolvimento de uma ferramenta de simulação 

para dispositivos móveis (celulares e tablets) com 

vistas à análise energética em instalações 

residenciais. Tal aplicativo deve prover os usuários 

de informações que permitam a tomada de 

decisões no sentido de racionalizar o uso da 

energia, bem como aplicar tecnologias de 

automação e micro geração de energia de acordo 

com o perfil de consumo e padrão econômico das 

residências analisadas.  

Palavras Chave: Aplicativo Android, Sustentabilidade 

Energética, Uso racional de energia elétrica. 

 

Abstract: 
 This paper discusses the development of a 

simulation tool for mobile applications in order to 

provide adequate information for the users in terms 

of energy sustainability in residential installations. 

With such information the users may be able to 

apply automation techniques or micro generation 

systems in order to maximize the energy efficiency 

in a given household. 

 

Keywords: Android App, Sustainable Energy, Rational 

use of energy. 

 

Introdução 

 Muito tem se falado sobre a necessidade de 

racionalizar o uso de recursos naturais, 

especialmente água e fontes primárias de energia. 

No caso da energia elétrica, as principais 

discussões versam sobre técnicas mais modernas e 

eficientes de geração, transmissão e consumo. 

Neste contexto, o termo sustentabilidade energética 

indica a necessidade do desenvolvimento de 

sistemas e instalações elétricas mais eficientes com 

relação ao uso da energia, ou seja, que utilizem 

todos os recursos tecnológicos existentes com 

vistas a minimizarem o consumo de energia do 

sistema elétrico nacional. 

 Ainda que considerando o cenário de crise 

econômica atual, tal temática ganha força a cada 

ano em função do aumento do consumo de 

equipamentos eletroeletrônicos pelos diversos 

setores da economia, em especial o setor 

residencial, onde tais dispositivos trazem conforto e 

satisfação à população que teve seu poder 

aquisitivo acrescido nos últimos anos. Acerca disso, 

vale ressaltar que dados do Ministério de Minas e 

Energia indicam que a participação do setor 

residencial no consumo brasileiro representa 27% 

do consumo total (Pereira, 2010; MME, 2013), com 

destaque para equipamentos de aquecimento ou 

resfriamento de ambientes e de água. 

 O chuveiro elétrico, por exemplo, um 

equipamento presente em praticamente todas as 

residências dos estados do Sul, Sudeste e Centro-

oeste, possui um consumo que pode representar 

em torno de 25% da conta de energia de uma 

residência nestas regiões. Tal informação destaca a 

importância do estudo e utilização de sistemas 

alternativos para o aquecimento de água nas 

residências, tais como os sistemas termosolares 

que fazem uso da energia do sol, ou seja, são 

baseados em fonte de energia limpa, renovável e 

sem custo de operação. 

Além disto, deve-se ainda destacar o que 

poderia ser obtido em termos da utilização de 

sistemas de micro geração de energia em 

instalações residenciais. Uma estimativa grosseira 

indica que nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, a 

redução do consumo através do uso de sistemas de 

aquecimento solar e geradores fotovoltaicos ou a 

gás seria da ordem de 50% nos consumidores 

residenciais (Alves, 2014). 
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Desta forma, visando o uso racional da 

energia elétrica e a aplicação de técnicas de 

geração através de fontes renováveis e limpas, este 

trabalho trata do desenvolvimento de uma 

ferramenta virtual (aplicativo) para dispositivos 

móveis, que auxilie na conscientização da 

sociedade, com relação a possíveis metodologias 

de conservação de energia, bem como técnicas de 

automação residencial (domótica) e tecnologias de 

geração de energia de pequeno porte, as quais 

estejam alinhadas ao conceito de sustentabilidade 

energética das instalações residenciais. 

Através do aplicativo em desenvolvimento, 

espera-se disponibilizar a sociedade ferramentas 

que viabilizem: o mapeamento do consumo nas 

residências (por cômodos e por equipamentos); a 

escolha de equipamentos de menor consumo; a 

definição de técnicas de automação que 

possibilitem a redução do consumo energético 

(especialmente aquelas relacionadas aos sistemas 

de iluminação, condicionamento de ar e água) e, a 

escolha de sistemas de micro geração de energia 

adequados a cada tipo de consumidor (incluindo o 

tempo de retorno dos mesmos - payback). 

Objetivos 

 O objetivo deste trabalho é discorrer sobre a 

evolução no desenvolvimento do aplicativo Android, 

o qual tem como principal função auxiliar na 

conscientização da sociedade em termos da 

sustentabilidade energética de instalações 

residenciais. 

Material e Métodos 

O software utilizado para o desenvolvimento 

do projeto foi o IDE Eclipse, um ambiente de 

desenvolvimento que possui suporte para o 

desenvolvimento na linguagem Java Android. A 

emulação para testes do aplicativo foi feita 

utilizando um celular com sistema operacional 

Android conectado por USB no computador. 

Resultados e Discussão 

 O aplicativo encontra-se em fase de pré-

lançamento de sua versão alpha, na qual o usuário 

poderá utilizá-lo como um simulador de consumo de 

energia elétrica em instalações residenciais. Nesta 

fase, também poderão ser coletadas informações 

sobre os perfis dos usuários do aplicativo. 

Inicialmente, o aplicativo foi concebido para 

que o usuário realizasse o cadastro dos 

equipamentos nos cômodos, utilizando-se de 

plantas pré-cadastradas no sistema com diferentes 

configurações de cômodos, cabendo a ele 

selecionar a mais compatível. Desta forma, o 

usuário selecionaria cômodo por cômodo da planta 

e realizaria o cadastro dos equipamentos existentes. 

Em sua versão mais recente, verificou-se 

que esta forma de cadastro seria cansativa e, 

portanto, não agradaria o usuário final, podendo 

haver uma grande possibilidade de desistência do 

uso do programa, por sua complexidade no 

cadastro dos dados. Considerando tal dificuldade, 

idealizou-se à solução de se implementar um modo 

“Wizard”, ou seja, um modo de auto inserção dos 

dados, no qual o usuário, ao responder certos 

questionários (como o presente na Figura 1) 

associadas aos cômodos da residência e algumas 

outras perguntas, resultaria em um perfil de usuário 

com base em sua classe econômica. Através desta 

classificação de perfil do usuário, o sistema irá auto 

preencher os cômodos cadastrados pelo usuário 

com itens pré estabelecidos, baseados no perfil em 

que o usuário se encaixou, ex: Classe C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1. Inserção dos Cômodos. 
 

 Após todo este processo, o usuário poderá 

visualizar em uma única tela todos os itens 

cadastrados por cômodos, conforme a Figura 2, e 

nesta mesma tela fazer as alterações necessárias, 

seja alterando os períodos de uso dos itens 

presentes, removendo-os ou adicionando novos. 

Com isto o aplicativo se torna mais dinâmico, rápido 

e atrativo para o usuário final, contendo tudo em 

uma única tela, evitando-se um processo repetitivo 

que resultaria na desistência de seu uso, como o 

processo original de cadastro. 
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Por fim, o usuário tem acesso aos relatórios 

gerados pelo sistema. Nestes relatórios é possível 

estimar o consumo total da casa, consumos por 

cômodos e suas porcentagens sobre o consumo 

total, consumo das categorias dos itens em cada 

cômodo e, por fim, a possibilidade de um relatório 

mais detalhado de um cômodo específico ou 

geração de um gráfico em pizza contendo boa parte 

das informações citadas. 

 

 
 

Figura 2. Listagem final do Wizard. 
 
  

 
 

Figura 3. Relatório Geral. 

 
 
Figura 4. Gráfico Pizza. 

 
 Os critérios utilizados para a geração de 
perfil foram feitos com base em um método de 
classificação feito pela Associação Brasileira de 
Empresas de Pesquisa (ABEP, 2014), porém, foram 
retirados alguns critérios do mesmo, por não serem 
interessantes para o uso do aplicativo, bem como 

para evitar algum receio do usuário ao responder. 
Com esta remoção, foram redistribuídos os pontos 
relacionados a estas remoções a fim de não 
comprometer a classificação. O resultado é o 
observado na Tabela 1,2,3 e 4 no Anexo 1. 
 Outra novidade da versão atual do 
aplicativo é que no decorrer do desenvolvimento, 
observou-se uma oportunidade de se coletar dados 
dos usuários para fins de pesquisas futuras, 
fazendo com que o aplicativo passasse a utilizar um 
banco de dados MySQL hospedado na internet, 
onde irão ser inseridas informações como o 
consumo total de cada usuário, localização 
geográfica e qualquer outra informação presente no 
aplicativo, a fim de viabilizar pesquisas e análises 
do consumo em diferentes regiões e períodos. 

Conclusões 

 Neste segundo ano do projeto de extensão 

em questão, os testes iniciais do aplicativo, com 

usuários pré-definidos, indicaram a necessidade de 

facilitar ou automatizar o preenchimento de alguns 

campos referentes à instalação elétrica que se 

queira simular e analisar, do ponto de vista da 

sustentabilidade energética. Neste sentido, iniciou-

se o desenvolvimento de uma fase ou módulo de 

coleta de dados dos usuários, o qual permitisse a 

identificação ou estimação da classe social do 

usuário e através de tal conclusão, realizasse um 

ajuste inicial no simulador, alocando equipamentos 

e quantidades condizentes ao padrão econômico 

dos usuários. Tal módulo deve facilitar o uso do 

aplicativo e evitar que usuários iniciantes desistam 

de seu uso em função da fase inicial. 

 Por fim, espera-se lançar em Setembro uma 

versão Alpha do aplicativo, para um grupo seleto de 

alunos, funcionários e professores, de forma que se 

possa obter impressões que permitam a melhoria do 

aplicativo antes de seu lançamento na loja Android 

(Google Play).  

 Para as próximas etapas do projeto, 

pretende-se implementar os módulos de dicas de 

automação e dicas de micro geração de energia. 
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Anexo 1 

 Quantidade 

 0 1 2 3 4 ou + 

Banheiros 0 3 7 10 14 

Empregados Doméstico 0 3 7 10 13 

Automóveis 0 3 5 8 11 

Microcomputador 0 3 6 8 11 

Lava Louça 0 3 6 6 6 

Geladeira 0 2 3 5 5 

Freezer 0 2 4 6 6 

Lava Roupa 0 2 4 6 6 

DVD 0 1 3 4 6 

Micro-ondas 0 2 4 4 4 

Motocicleta 0 1 3 3 3 

Secadora de roupa 0 2 2 2 2 

Tabela 1 - Atribuição de pontos por quantidade de itens contidos na residência. 
 
 

Escolaridade da pessoa de referência 

Analfabeto/Fundamental I incompleto 0 

Fundamental I completo/ Fundamental II incompleto 1 

Fundamental II completo / Médio incompleto 2 

Médio completo / Superior incompleto 4 

Superior completo 7 

Tabela 2 – Atribuição de pontos por escolaridade do responsável da casa. 
 
 

 

Tabela 3 – Atribuição de pontos por serviços públicos contidos na residência. 
 
 

Classe Pontos 

A 45 – 100 

B1 38 – 44 

B2 29 – 37 

C1 23 – 28 

C2 17 – 22 

D-E 0 - 16 

Tabela 4 – Classificação de classe com base no total de pontos. 

Serviços públicos 

 Não Sim 

Água encanada 0 4 

Rua pavimentada 0 2 


