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CONTEXTO
O plano nacional de energia para 2030 prevê que a demanda

total de energia no Brasil, considerando todas as fontes, vai

mais que dobrar no período de 2005 a 2030, chegando, no

final desse período, a mais de 300 milhões de toneladas

equivalentes de petróleo (tep) por ano. O consumo de

energia elétrica chegará a mais de 70 milhões de tep anuais.

No Brasil, os impactos sócio ambientais dos investimentos

necessários viriam da região em que está o principal

potencial hidráulico ainda não aproveitado: a bacia

Amazônica. Dado este contexto é importante que o

consumidor utilize a energia de forma consciente e para tal é

importante uma gestão eficiente da energia. Os edifícios

comerciais e residenciais correspondem a 36% de toda a

energia consumida em países desenvolvidos e isso os torna

contexto ideal para se fazer essa gestão eficiente da energia.

OBJETIVO
O objetivo do projeto é a definição de uma arquitetura de

gestão de energia em edifícios (AGEE) que sirva de apoio

às decisões dos gestores de energia de edifícios, que buscam

a melhoria da eficiência energética. Essa arquitetura envolve

um conjunto de elementos que devem se integrar de forma

harmônica: sistema de supervisão e controle de energia,

informações de ambiente e clima, sistema de automação

predial, mecanismos de predição e relatórios especializados.

METODOLOGIA
Será utilizado o processo de desenvolvimento centrado na

arquitetura do Grupo de Arquitetura e Fábrica de Sofware

do LTS (Figura 1). Esse processo usa as visões ODP,

modelos de referência como NIST Big Data Interoperability

Framework para requisitos Big Data e CIBSE Energy

Efficiency in Buildings para gestão de energia em edifícios,

o ciclo de vida de projeto de Business Intelligence, a técnica

de modelagem dimensional de Data Warehouse e Machine

Learning por regressão linear.

Figura 1 – Processo de desenvolvimento centrado na arquitetura

PROPOSTA E RESULTADOS
A Figura 2 apresenta a arquitetura proposta para o sistema,

com os módulos implementados destacados em azul.

Figura 2 – Arquitetura proposta para o sistema

O desenvolvimento do Sistema de Gestão de Energia

Predial teve duas iterações, uma para cada módulo de

análise:

• Módulo de análise descritiva e dependências

Nessa etapa, desenvolveu-se um Data Warehouse com

dados de medidores inteligentes de energia, de sistemas

metereológicos e de estrutura física de edifícios.

Desenvolveu-se, também, um cubo OLAP e painéis

analíticos especializados. A Figura 3 apresenta partes de

dois desses painéis: análise comparativa transversal e

análise de aquecimento, ventilação e refrigeração.

Figura 3 – Análises descritivas do consumo de energia

• Módulo de análise preditiva e dependências

Na segunda etapa, desenvolveu-se uma aplicação que

calcula modelos de consumo de energia através de regressão

linear utilizando dados históricos como dados do consumo

de energia, dados meteorológicos e dados de edifícios.

Desenvolveu-se, também, uma aplicação web gráfica capaz

de identificar economia de energia causada por ação de

conservação e de prever o consumo de energia futuro, para

se fazer gestão de energia.


