
Aplicação para controle do consumo elétrico: redução de custos através do

monitoramento do consumo.

Application for electrical consumption control: Cost reduction through

consumption monitoring

Gabriel Lisboa Costa de Oliveira*

Resumo

O artigo discute o desenvolvimento de um protótipo de painel de controle para monitoramento
do consumo elétrico.  Esse recurso proporciona ao usuário a redução de custos através da
tomada  de  decisão  com base  na  análise  dos  dados  exibidos  no  painel.  O  Dashboard foi
concebido de forma que o usuário possa configurar as informações que deseja ver no sistema
e a sua representação. O aplicativo foi demonstrado para usuários potenciais com a intenção
de avaliá-lo para o uso no problema de otimização do consumo de energia elétrica.
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Abstract

The article  discusses  the  development  of  a  prototype  of  control  panel  for  monitoring  the
electric consumption. This feature gives the user cost savings through decision making based
on the analysis of the data displayed on the panel. The Dashboard is designed so that the user
can  configure  the  information  he  wants  to  see  in  the  system and its  representation.  The
application was demonstrated to potential users with the intention of evaluating it for use in
the problem of optimization of the electric energy consumption.
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1 INTRODUÇÃO

Apesar da matriz energética brasileira ser constituída em grande parte por energias

renováveis, nos últimos anos temos experimentado aumentos sucessivos no custo da energia

elétrica para os consumidores finais. Pesquisa conduzida pela  Firjan (2017)  aponta que o

*Trabalho  de  conclusão  de  curso  apresentado  ao  curso  de  Bacharelado  em  Sistemas  de  Informação  da
Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para conclusão do curso.
 Graduando do Curso de Sistemas de Informação-UFF; <glisboa@id.uff.br>

1



Brasil está ranqueado entre os países com custo mais elevado para o consumo elétrico. O alto

custo  afeta  a  competitividade  da  indústria  nacional  frente  a  países  estrangeiros.  A  alta

sucessiva dos preços cobrados pelas distribuidoras supera o índice de cálculo da inflação, o

que supera reajustes na renda residencial. O custo da conta de energia elétrica é um fator a ser

monitorado  atentamente,  no  entanto  hoje  não  possuímos  ferramentas  acessíveis  para  tal

controle.

Durante  a  pesquisa  exploratória,  foi  constatado  que  existem  diversas  soluções

satisfatórias para a implementação de sensores capazes de inferir o consumo elétrico de um

circuito  e  utilizar  a  rede  para  transmissão  do  valor  aferido,  no  entanto  soluções  para  a

visualização das mesmas podem ser oferecidas. O consumo elétrico, e o custo associado é, na

maioria dos casos, conhecido somente após o término do mês. Partimos do pressuposto de que

ao  possibilitar  ao  usuário  o  monitoramento  do  consumo  atual  e  analises  do  histórico  de

consumo, estaríamos habilitando o a tomar decisões para otimizar o consumo elétrico do mês

corrente.

O  trabalho  objetiva  discutir  o  desenvolvimento  de  um  painel  de  controle  para

monitoramento do consumo elétrico. Visando proporcionar ao usuário a redução de custos

através  da tomada de decisão com base na análise  dos  dados exibidos  no painel.  Para o

levantamento dos requisitos, foi realizada pesquisa exploratória de trabalhos relacionados e

entrevista com potenciais usuários do sistema.

O aplicativo proposto deve proporcionar ao usuário a compreensão de fatos que o

levem a otimização do consumo elétrico.  Os requisitos  levantados foram documentados e

desenvolvidos  em dois  ciclos  de  um mês  cada,  durante  estes  ciclos,  funcionalidades  que

entregam mais valor ao protótipo foram priorizadas.

O  trabalho  está  organizado  em  três  seções.  Na  Seção  2,  apresentamos  a

contextualização do panorama  do setor elétrico brasileiro e o estado da arte de tecnologias

utilizadas no trabalho e a motivação para este trabalho, finalizamos com a análise sobre os

trabalhos relacionados. Na Seção 3, abordamos os processos de análise e de desenvolvimento

que levaram à implementação do painel de controle, o modelo de dados, e a arquitetura do

sistema. Por fim, elaboramos um questionário para potenciais usuários do sistema avaliarem a

usabilidade do mesmo.  Por fim, são expostas as conclusões que podemos obter a partir da

avaliação do sistema pelos potenciais  usuários.  Também são expostos os próximos passos
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para o sistema e futuros temas de pesquisa.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

Nesta Seção serão exibidos o cenário atual do setor elétrico Brasileiro e a razão pelos

aumentos suscetivos no preço da energia elétrica, tecnologias relacionadas ao trabalho e os

trabalhos  relacionados.  Na Seção 2.1,  será  contextualizado  o setor  elétrico  Brasileiro.  Na

Seção 2.2, serão descritos os sensores inteligentes e os seus usos. Na Seção 2.3 a tecnologia

conhecida como inteligência de negócios será descrita.  Já na Seção 2.4 serão expostos os

trabalhos relacionados.

2.1 O setor elétrico brasileiro

O Brasil possui uma matriz energética composta, em sua maior parte, por energias

renováveis  de  baixo  custo  de  geração,  sendo  a  maior  parte  proveniente  de  hidrelétricas,

fazendo jus ao grande potencial hidráulico do país, conforme Tolmasquim (2017), o Brasil

possui cerca de 10% do potencial hidráulico do mundo.  O que possibilitaria em tese, que a

produção elétrica no Brasil fosse barateada em virtude da utilização de uma matriz limpa e

abundante.

No entanto, de acordo com uma pesquisa realizada pela Firjan (2017) , o Brasil é o

país  com o  quarto  MWh mais  caro  do  mundo,  quando  comparado  a  países  em situação

similar, os chamados BRICS1, o valor pago por nossos consumidores é 46% acima da média

dos preços cobrados aos outros quatro países que fazem parte do bloco.

O alto custo da energia elétrica tem impacto direto na indústria, no comércio e no

consumo residencial. Na indústria, o alto custo da energia impacta no custo de produção, o

que acarreta o aumento do preço do produto final, ou, a diminuição na margem de lucro, caso

não  ocorra  o  reajuste  do  preço  do  produto.  Nas  duas  situações,  ocorre  a  perda  de

competitividade frente a competidores estrangeiros. Em épocas de estiagem, a produção de

energia hidroelétrica cai e, com o intuito de suprir a demanda, o governo Federal aumenta a

produção de energia em termoelétricas distribuídas ao norte do país. O grande problema desta

medida é o alto custo de produção da energia termoelétrica, que se deve ao fato da utilização

1Bloco econômico composto por países que possuem características econômicas em comum. Composta pela
inicial em inglês dos seguintes países: Brazil, Russia, India, China, South Africa.
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de combustíveis fosseis nesse processo estar diretamente ligada à variação do preço do diesel,

por exemplo.

O aumento do custo de geração de energia utilizando fontes termais é repassado ao

consumidor através do sistema de bandeiras tarifárias implementado em 2015 pela ANEEL.

Existem três níveis de cobrança e sua última atualização foi em 21 de maio de 2019. No nível

verde, não há acréscimo à conta de luz. Já no nível amarelo, são adicionados 1,50 R$ a cada

100 kWh. Por fim, na bandeira vermelha serão adicionados 4 R$ a cada 100 kWh no patamar

1 e 6 R$ no patamar 2.

 A incidência de encargos e impostos sobre a energia elétrica também tem impacto

grande ao  consumidor  final,  visto  que  o preço final  é  composto por  encargos  setoriais  e

tributos como PIS, COFINS e ICMS, cuja soma pode chegar a 35,3%. Devido às recorrentes

altas no preço da energia elétrica – acima inclusive do IPCA (Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo). O IPCA é o índice responsável por monitorar o avanço da inflação. O

impacto da energia elétrica no orçamento residencial vem aumentando ao longo do tempo.

Desta  forma,  o  alto  gasto  com  energia  elétrica  impede  que  recursos  sejam

disponibilizados a outras áreas, como a contratação de mais mão de obra, o investimento em

melhorias operacionais e a matéria prima de maior qualidade.

2.2  Sensores inteligentes e Redes de Sensores Wireless

Segundo  Akyldiz  et  al.  (2002) o  avanço  em  tecnologias  de  sistemas  micro

eletromecânicos  (MEMS,  na  sigla  em  inglês)  e  comunicações  sem  fio,  possibilitou  o

desenvolvimento de sensores inteligentes.   Yick, Mukherjee e Ghosal (2008) afirmam que

uma  vez  instalados,  os  sensores  inteligentes  devem  priorizar  o  consumo  de  bateria  a

processamento.  Portanto,  para  economizar  energia,  a  comunicação  sem  fio  é  feita  para

pequenas  distâncias  e  o  seu  processamento  é  limitado.  Outra  característica  deste  tipo  de

sensor, é o seu baixo custo quando comparado a sensores tradicionais. Cada sensor inteligente

pode ser responsável por detectar mais de um tipo de informação do ambiente.  

Em busca  de uma maior  autonomia,  os  sensores  buscam formas de equilibrar  o

processamento e transmissão de dados e, ao mesmo tempo, aumentar a vida útil da bateria,

diminuindo  assim  a  quantidade  de  reparos  necessários  para  manter  o  nódulo  em

funcionamento. No entanto, em alguns casos é possível utilizar nódulos com uma alimentação
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externa,  como a recarga através  da utilização da energia  solar ou de uma bateria  auxiliar

externa.

Outro grande desafio durante a instalação de uma rede de sensores é o ambiente em

que estão inseridos. No caso de sensores instalados em ambientes internos, seria em relação a

qualidade da comunicação dos nós da rede com a estação base. Já em ambientes externos,

onde se tem menos controle sobre os fenômenos climáticos que incidem sobre a região e a

geografia da área aonde a rede será implantada, existem maiores possibilidades da ocorrência

de interferência na transmissão. Além disso, uma distância maior entre nós da rede causa uma

qualidade de transmissão pior e obriga um maior consumo de energia para transmissão de

dados pelo sensor.

As redes de sensores sem fio,  em inglês  Wireless Sensor Network (WSN), estão

vulneráveis a uma série de ataques, como danos maliciosos à integridade do nó, a alteração

dos sensores para embaralhar as mensagens que ele envia e a interceptação e/ou modificação

dos dados transmitidos entre um nó da rede e a estação base. Desta forma, a falta de segurança

encontrada nas WSNs em decorrência da comunicação ocorrer, majoritariamente, através de

redes sem fio, em que os dados são transmitidos por broadcast utilizando o meio.

 Segundo  Yick,  Mukherjee  e  Ghosal  (2008), apesar  desta  vulnerabilidade,  os

algoritmos  de  segurança  devem levar  em consideração  as  restrições  de  gasto  de  energia,

processamento,  armazenamento  e  a  capacidade  de  transmissão  dos  sensores.  Uma grande

dificuldade para a garantia da integridade de uma rede de sensores se dá pelo fato desta ser

suscetível a ataques em todas as camadas dos protocolos de transmissão.

2.3 Inteligência de Negócios e Suporte à decisão

Sistemas de suporte a decisão são sistemas desenvolvidos com a intenção de facilitar

a tomada de decisões com base nos dados históricos da organização. As interfaces de sistemas

de suporte a decisão contêm gráficos que mostram os resultados de acordo com as dimensões

escolhidas,  o  usuário  deve  poder  escolher  quais  dimensões  e  valores  deseja  analisar.  O

armazenamento  de  dados  da  forma  tradicional  não  é  capaz  de  oferecer  a  flexibilidade

necessária. Para solucionar este problema, surgem as primeiras tecnologias Online Analytical

Processing (OLAP), tornando possível  a agregação de dados oriundos de bases  de dados

diferentes.
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Segundo Chaudhuri e Dayal (1997), para habilitar a análise por dimensões variadas,

é  necessária  a  criação  de  data  warehouses. Estes  bancos  de  dados  agregam informações

oriundas  de  diversas  fontes  diferentes.  São  responsáveis  por  agregar  séries  históricas  de

períodos potencialmente longos.  Como meio de possibilitar análises complexas, é necessário

que  um  data  warehouse  seja  modelado  levando  em  consideração  múltiplas  dimensões.

Portanto, existe a necessidade de agregar e consolidar quantidades enormes de dados, gerando

bancos  de  dados  que  tendem  a  ser  ordens  de  grandeza  maiores  que  bancos  de  dados

transacionais.

Ainda  segundo  Chaudhuri  e  Dayal  (1997),  o  processo  de  construção  de  Data

Warehouses é dividido em 4 estágios: Extract, Transform, Load e Refresh (ETL). Durante o

processo de extração os dados são coletados em diferentes fontes, muitas vezes bancos de

dados diferentes. Para garantir que os dados carregados no sistema não estão inconsistentes, é

necessário realizar a limpeza dos dados após a extração. Após a limpeza, é feita a carga de

dados banco de dados OLAP. Onde os dados são agrupados fazendo uso da topologia estrela.

Após  a  carga,  as  informações  devem  ser  atualizadas  com  algum  período  definido,  e

recorrente.  O processo de  refresh irá executar novamente a extração, limpeza e carga dos

dados. Este é um processo que demanda processamento alto para ser realizado.

A fim de  possibilitar  o  processo  de  análise,  as  informações  são  salvas  no  data

warehouse utilizando  a  topologia  estrela.  Nessa  metodologia,  uma  tabela  principal  é

responsável pela agregação dos dados, sendo composta por uma chave principal e diversas

chaves estrangeiras que apontam para tabelas auxiliares. Para possibilitar ao usuário análises

complexas,  nas  tabelas  auxiliares,  as  informações  são  armazenadas  com  níveis  de

detalhamento  diferentes.  Por  exemplo,  a  dimensão  data  pode  ser  armazenada  como ano,

trimestre,  mês,  semana,  e  assim  sucessivamente  até  se  chegar  a  uma  granularidade

satisfatória. O processo de analisar o dado, partindo de uma granularidade maior para uma

granularidade menor é conhecido como drilldown.

Um sistema de suporte a decisão deve suportar o gestor a tomada de decisões através

da análise dos dados apresentados. Para tal, a informação deve ser apresentada de forma clara

e  concisa,  o  usuário  deve  ser  capaz  de  compreender  as  informações  rapidamente.  Um

dashboard  deve ser interativo, possibilitar ao usuário a escolha de quais dimensões deseja

analisar e oferecer a funcionalidade de fazer drilldown na informação apresentada.  
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 De acordo com Chen, Chiang e Storey (2012), para compreender as informações

disponíveis e gerar,  a partir  destas, um conhecimento efetivo é necessário, primeiramente,

definir  quais  dados  devem  ser  analisados  e  quais  dimensões  devem  ser  observadas em

alinhamento  com  as  estratégias  e  visões  da  companhia.  A  análise  dos  dados  possibilita

insights sobre a dado analisado. O retorno deste trabalho pode ser obtido na forma de redução

de custos, aumento de receita, ou otimização de processos. No entanto, pesquisas apontam

que a maioria das empresas falha justamente na definição do objetivo de análise.

2.4 Trabalhos relacionados

Esta Seção visa descrever trabalhos relacionados que são encontrados na literatura, o

seu desenvolvimento e resultados obtidos.

Salgado (2018) propôs o desenvolvimento de um dashboard que realizasse a leitura

em tempo  real  de  um  smart  sensor. O trabalho  propôs  uma forma de  habilitar  a  gestão

individual do consumo elétrico através da disponibilização em tempo real do consumo, sendo

possível  ter  acesso  ao  consumo  antes  da  chegada  da  fatura.  Além  disso,  o  dispositivo

desenvolvido possui  um custo acessível  e  atua também como atuador,  permitindo que os

dispositivos possam ser desligados remotamente.  

Já  Araújo  et  al. (2017) propuseram  a  implementação  de  um  sensor  digital  de

medição de energia elétrica para uso residencial, foram usados medidores de corrente e um

micro controlador PIC responsável por calcular e transmitir  os dados via  bluetooth para a

interface do sistema. Os dados, são armazenados no próprio microcontrolador. A interface

possui gráficos para a visualização do consumo e auxiliar a tomada de decisões. Este trabalho

propôs a criação de um sensor de baixo custo e medições com erro de 2%, o que permitem

que o usuário veja valores próximos do real, o autor sugere que o trabalho final possibilita a

redução de custos.

Apperley  e  Kalyan  (2015) sugerem  que  somente  o  fator  econômico  não  é  o

suficiente para alterar o comportamento das pessoas em relação ao consumo residencial. O

artigo sugere que também é necessário a conscientização sobre o nosso meio ambiente como

forma de engajamento. Também sugere que haja uma visualização interativa, citando como

exemplo o dashboard de um carro, que demonstra o consumo e o quanto as partes do carro

estão consumindo, com base nisto, o modelo proposto demonstra uma casa, e o quanto de
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cada tipo de energia a casa consome. É possível realizar  drill-down nos dados expostos e

chegar a gráficos que comparam o consumo atual por dia, mês e ano. Por fim, os autores

demonstram  o  protótipo  do  dashboard para  usuários  e  pedem  que  estes  respondam  um

questionário,  onde  devem realizar  tarefas  e  descrever  o  resultado  e  a  impressão  sobre  a

usabilidade ao realizar a tarefa. Os usuários reagiram, em sua maioria, de forma positiva ao

trabalho. A maioria dos entrevistados considerou a diminuição dos custos como ponto-chave

da  proposta.  Todos  os  usuários  entrevistados  afirmaram  que  o  dashboard os  ajudaria  a

otimizar o consumo.

Greenant é uma Start up sediada no Rio de Janeiro. Em um artigo publicado em um

blog, Holzmeister (2019), afirma que proposta da empresa é o monitoramento em tempo real

do consumo medido a partir de smart sensors e disponibilizado em um dasboard para tomada

de decisões. Além disso, possuem modelos de inteligencia artificial que permitem a previsão

do consumo com base  na  série  temporal  de  consumo do cliente,  com isso  é  possível  se

preparar para os gastos com energia. Outro caso de uso, descrito por Holzmeister (2018) é a

avaliação  de  projetos  de  eficiência  energética,  como  por  exemplo  a  troca  de  lâmpadas

convencionais por lâmpadas de LED. A startup vem trabalhando em novas soluções, como a

identificação de quais equipamentos estavam ligados em dado momento, o que deve aumentar

o poder de decisão de quem faz análise do dashboard.

A partir da análise da literatura sobre trabalhos semelhantes, foi possível perceber

que existem soluções eficientes para a medição e transmissão de leituras de consumo elétrico

de aparelhos, porém foi possível notar que os trabalhos, com exceção da  startup GreenAnt,

apresentaram  dificuldade  de  mostrar  os  dados  de  forma  eficiente  para  o  usuário  final  e

possibilitar  tomada  de  decisão  eficazes.  Este  trabalho  propõe  preencher  a  lacuna  entre  a

leitura de dados e a interface adequada de um sistema de apoio à decisão.

3 METODOLOGIA

Nesta Seção serão abordadas a metodologia utilizada para o desenvolvimento do 

aplicativo. Na Seção 3.1, será descrita a metodologia de gerenciamento de projetos utilizado 

no  trabalho. Na Seção 3.2 será apresentada a visão do produto, porquê do projeto estar sendo 

executado e qual é o estado final desejado.  A visão será o nosso guia durante o 

desenvolvimento do sistema. A arquitetura do sistema será descrita na Seção 3.3, onde serão 

descritos os componentes do sistema e as suas integrações. Na Seção 3.4 será descrito o 
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modelo de dados. Por fim, a Seção 3.5 explicitará o método de avaliação da interface do 

protótipo e os resultados obtidos da avaliação.

3.1 Modelo de gerenciamento de projeto

No início da elaboração do trabalho, os requisitos e o escopo do projeto não estavam

inteiramente definidos, portanto, seguir o modelo tradicional de gerenciamento de software

resultaria em correr riscos com mudanças tardias. Além disso, era necessário criar uma prova

de  conceito  para  apresentar  aos  interessados  o  sistema  e  coletar  as  suas  respectivas

considerações a respeito deste. Logo, seu desenvolvimento deveria ser ágil, o escopo refinado

ao  longo  do  processo  de  desenvolvimento  e  mudanças  tardias  poderiam ser  aceitas  sem

maiores impactos. Portanto, optamos pela utilização do framework Scrum proposto por como

modelo de gerenciamento do projeto para o desenvolvimento deste trabalho.

As metodologias  ágeis surgem em contraponto  ao modelo tradicional,  conhecido

como cascata, pregando modelos iterativos e incrementais, com maior interação com o cliente

e menor tempo para o lançamento do produto. Segundo Beck, K. et al. (2001) “Os métodos

ágeis  não  descartam  contratos,  documentação  abrangente,  processos  e  ferramentas.  Mas

entendem que não deve ser o foco principal do desenvolvimento de um produto”.

O time no Scrum, é composto por três atores, Product Owner, Development Team e

Scrum Master.   Também é  composto  por  cinco  eventos,  Sprint,  Sprint  Planning,  Sprint

Review, Daily Scrum e Sprint Retrospective. O Scrum tambem produz dois artefatos: Product

Backlog e Sprint Backlog e Incremento.  

A estrutura do time, é composta por um Product Owner, responsável por maximizar

o valor do produto sendo desenvolvido, tal tarefa consiste em criar e priorizar os itens a serem

desenvolvidos priorizando o valor gerado por cada item. Já o time de desenvolvimento,  é

responsável por no fim de um ciclo, entregar os incrementos conforme priorização do PO. Já

o Scrum Master é responsável por assegurar que todos sigam os processos corretamente e

maximizar  o  valor  entregue  pelo  time  de  desenvolvimento.  No  Scrum,  cada  membro  é

responsável por proativamente escolher qual tarefa irá desempenhar.

No Scrum, o principal evento é a Sprint, um ciclo de no máximo um mês onde no

fim um produto usável é entregue.  Toda Sprint deve possuir um objetivo e um plano flexível

para suportar o trabalho a ser desenvolvido, mudanças no planejamento são aceitas desde que

não coloquem o objetivo da Sprint em risco.  Ao início de cada Sprint, o Scrum Master é
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responsável por conduzir uma reunião de no máximo oito horas, para sprints de um mês, com

o  time  completo.  Nesta  reunião  devem ser  respondidas  duas  perguntas:  O  que  pode  ser

entregue  como  incremento  da  próxima  Sprint?  E  como  vamos  trabalhar  para  atingir  o

incremento da próxima Sprint?. Durante Sprint Planning o time também define qual será o

objetivo da próxima Sprint.

Daily Scrum é um evento diário de no máximo 15 minutos. Acontece no mesmo

local e no mesmo horário para reduzir a complexidade. Durante o evento, todos participantes

devem responder o que fizeram no dia anterior para ajudar o time a alcançar o objetivo da

Sprint e o que irão fazer durante o dia para alcançar o objetivo da Sprint e por fim, se existe

algo que impeça com que o time de atingir o objetivo da Sprint.

Ao  final  de  cada  Sprint,  acontece  o  evento  Sprint  Review,  neste  evento  de  no

máximo quatro horas, o time Scrum e os  stakeholders inspecionam o que foi produzido no

ciclo  atual.  Baseado  no  incremento  entregue  e  no  feedback recebido,  os  participantes

colaboram para refinar o backlog do produto. Ao final desta reunião, são definidos os itens da

próxima Sprint.

Por fim, após a retrospectiva da Sprint, o time Scrum se reúne para criar um plano

de melhorias  para  a  próxima  Sprint.  Neste  evento,  os  participantes  avaliam a Sprint  que

acabou com relação a pessoas, processos e ferramentas. Pontos positivos e possíveis pontos de

melhoria  são  listados  e  identificados.  Ao  fim,  é  criado  um  plano  para  implementar  as

melhorias identificadas durante a reunião.

O Product Backlog é um dos artefatos produzidos no Scrum. Trata-se de uma lista

ordenada por prioridade de todos os requisitos conhecidos do produto. Todas as mudanças do

produto devem ser refletidas como um item do backlog do produto. Este artefato é dinâmico e

conforme o desenvolvimento do produto avança, o nível de refinamento do product backlog

também avança. O  Scrum não define o formato dos itens da lista de funcionalidades, neste

trabalho cada item foi criado usando o conceito de histórias do usuário conforme definido

pelo framework XP. Em seu website, eles definem histórias de usuário da seguinte maneira:

As histórias de usuários têm o mesmo propósito dos casos de uso, porém são 
descritos de forma diferente. Eles são usados para criar estimativas de tempo para a 
reunião de planejamento de liberação. Eles também são usados em vez de um 
documento de requisitos grande. As Estórias de Usuário são escritas pelos clientes 
como coisas que o sistema precisa fazer por eles. São semelhantes aos cenários de 
uso, exceto pelo fato de não se limitarem a descrever uma interface de usuário. Eles 
estão no formato de cerca de três frases de texto escritas pelo cliente na terminologia
do cliente sem sintaxe tecnológica.
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Histórias de usuário são escritas de forma simples, seguindo o formato “Eu como usuário

gostaria que ao clicar em um botão eu seja levado à página de edição do  dashboard”, ao

definir desta forma os requisitos, se evita que esforço seja gasto com requisitos que não serão

priorizados  no  momento  e  podem  sofrer  mudanças  devido  a  mudanças  no  mercado,

entendimento, entre outros fatores.

A cada Sprint, na reunião de planejamento são definidos quais itens irão fazer parte

do  backlog da  Sprint e qual será o objetivo da mesma. Para que um item do  backlog seja

selecionado,  é  necessário  que  não  haja  impedimentos  externos  para  a  implementação  do

mesmo, devem ser definidas as condições de aceite, estado no qual o item será considerado

completo e pronto para ser entregue. Itens selecionados como parte do escopo da iteração

atual,  o time deve elaborar,  preferencialmente em conversas face-a-face, junto ao  Product

Owner a descrição da história, caso isto ainda não tenha sido feito ainda.

3.2 Visão do produto

A visão de produto no Scrum é um dos requisitos mínimos para se iniciar um projeto

juntamente ao Sprint Backlog. Embora, inicialmente, vaga, esta pode ser refinada conforme o

andamento do projeto e a evolução do mesmo afim de demonstrar os objetivos atuais. Ken

Schwaber, define tal visão da seguinte forma:

/.../ a visão descreve o porquê do projeto está sendo executado e qual é o estado final
desejado. Para um sistema usado internamente em uma organização, a visão pode 
descrever como as operações de negócios serão diferentes quando o projeto estiver 
instalado. Para software que está sendo desenvolvido para venda externa, a visão 
pode descrever as qualidades e funções de maior destaque do software, como elas 
irão beneficiar os consumidores, e qual será o impacto no mercado

Sendo assim, a visão para o sistema ficou estabelecida como: “Para residências e

estabelecimentos comerciais que se preocupam com um consumo consciente e querem possuir

maior controle e visibilidade sobre os gastos com energia, o dashboard de consumo elétrico é

um sistema multi plataformas de apoio a decisão que gera a visibilidade sobre o consumo

atual  e  auxilia  na  gestão  do  consumo,  gerando  economia”.  O  trabalho  proposto  foca  no

controle do usuário sobre a interface e a portabilidade entre diferentes plataformas.

3.3 Estrutura Analítica de Projeto
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Boehm, Abts e Chulani, (2000) definem a estrutura analítica do projeto (EAP) como

uma divisão hierárquica do escopo do projeto, onde o escopo é dividido em partes menores e

mais fáceis de serem gerenciadas. Com a demonstração hierarquizada do projeto em mãos,

todos os atores envolvidos no projeto ganham visibilidade da sequência de etapas a serem

seguidas.

O escopo foi decomposto inicialmente em três módulos: banco de dados, interface e

API. Os módulos, por usa vez, foram decompostos em etapas necessárias para a construção do

protótipo. A Estrutura Análitica de Projetos pode ser observada na Figura 1.

Figura 1. Estrutura analítica do projeto.

Fonte: Elaboração do autor.

3.4 Backlog do Produto

Conforme descrito acima, no Scrum o controle do escopo é feito através de uma lista

ordenada  por  prioridade  chamada  de  backlog do  produto,  onde  cada  item  é  uma

funcionalidade a ser desenvolvida. A listagem de histórias deste trabalho foi hospedada em

um serviço de compartilhamento de documentos, desta maneira todos tem acesso ao backlog

do produto.
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Para a  criação  do  backlog inicial  deste  trabalho,  foi  utilizada  a  EAP exibida  na

Figura 1 como ponto de partida. Cada módulo foi decomposto em funcionalidades, levando

em consideração que o desenvolvimento destas tenha ser concluído dentro do limite de tempo

de uma sprint. Para este trabalho a duração de um ciclo foi definida em 30 dias, e o esforço de

uma iteração foi fixado em 30 horas inicialmente, considerando uma hora de dedicação por

dia. Durante a realização deste trabalho, foram concluídas duas iterações.

Figura 2.  Demonstração do Backlog do produto.

Fonte: Elaboração do autor.

Na primeira iteração, era necessário entregar um produto mínimo, foi definido como

objetivo da primeira Sprint: “Desenvolver a tela inicial do aplicativo e os métodos necessários

para que ela seja funcional”. A partir da definição do objetivo, foram selecionadas as histórias

de prioridade mais alta e que iriam neste momento contribuir mais para a entrega de valor ao

produto.

Figura 3. Sprint 1 Backlog.
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Fonte: Elaboração do autor.

Figura 4. Gráfico burndown Sprint 1

Fonte: Elaboração do autor.

A segunda iteração teve como objetivo a habilitar a edição do layout com base nos

metadados  descritivos  da interface.  Durante esta  iteração implementamos  um grid na tela

inicial, responsável por organizar os gráficos com base na escolha do usuário. Para popular o

grid, os metadados são salvos como uma lista. Em cada item desta lista devem ser salvos o

tipo de gráfico, a dimensão, a largura que ocupa na tela e qual o período ao qual este se refere.

Figura 5. Sprint 2 backlog.
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Fonte: Elaboração do autor.

Também implementamos durante esta iteração um módulo reutilizável responsável

por ser o contêiner de gráficos do aplicativo. Este contêiner, recebe as informações relativas

ao gráfico e as renderiza dentro de uma área especifica. Com este componente foi possível

criar o preview do layout e tornar a renderização de gráficos trivial.

Figura 6. Gráfico de Burndown Sprint 2

Fonte: Elaboração do autor.

3.5 Projeto
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Neste tópico serão descritas a arquitetura do sistema e o modelo de dados. O foco deste

trabalho foi a engenharia de software por trás do desenvolvimento de um painel gerencial para

o consumo elétrico, o projeto focou, portanto, em desenvolver um sistema capaz de receber

dados oriundos de sensores através da internet, com um banco de dados que suporte grandes

quantidades de dados sem prejuízo na eficácia de recuperação dos mesmos, e uma interface

que possa ser acessada através de dispositivos móveis e computadores pessoais.

A partir da análise da literatura coletada e nas entrevistas realizadas,  tempo, local e

sensor foram definidos como dimensões de análise. Entendemos que a partir da análise destas

dimensões  o  usuário  poderá  visualizar,  entender  e  tomar  decisões  sobre  o  seu  consumo

elétrico.  

Como  descrito  por  Apperley  e  Kalyan  (2015), a  possibilidade  de  se  visualizar  o

consumo  a  qualquer  momento  seria  um  diferencial  para  o  produto  final,  uma  vez  que

possibilita a visualização do consumo a qualquer instante. A utilização de dispositivos móveis

em detrimento de  desktops é cada vez maior,  entendemos também que tornar a aplicação

disponível para dispositivos móveis é uma forma de atingir maior engajamento dos usuários.

3.5.1 Arquitetura do Sistema

Este trabalho, abstrai os sensores inteligentes responsáveis pela medição do consumo

elétrico e foca no sistema de apoio a decisão. O sistema proposto é dividido em três partes:

Sensores e gateways, backend composto por API e Banco de dados e a interface do usuário.

Para  simplificar  a  comunicação,  permitir  que  dispositivos  simples  consigam  enviar

dados para a API, foi definido que esta deveria seguir os conceitos de uma API REST, utilizar

os métodos HTTP para a comunicação, tornando assim possível o uso da API por dispositivos

simples e com baixo overhead de transmissão. Além de possibilitar o desacoplamento entre

banco  de  dados  e  interface,  e  facilitar  a  manutenção  do  sistema.  Também  facilita  o

escalonamento do sistema.

A comunicação entre o sensor e o gateway pode ser realizada utilizando o protocolo de

comunicação  MQTT,  onde um pacote  contendo  um objeto  JSON e  enviado  ao  Gateway

contendo o valor da medição realizado e o timestamp. O Gateway, por sua vez é responsável

por enfileirar as mensagens recebidas e enviar via a API para o serem persistidos no banco de

dados. Cada sensor deve possuir um identificador único, que deve ser transmitido junto as

medições.
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A API e o Banco de dados serão hospedados em uma máquina virtual hospedada na

nuvem, a interface do sistema está hospedada em uma máquina separada. Foi necessário fazer

esta separação para garantir que os dois módulos funcionem sem interferência.  A API foi

desenvolvida utilizando o framework Spring Boot, este framework fornece módulos prontos

para agilizar o desenvolvimento do software.

Afim  de  atingir  o  objetivo  de  utilização  do  sistema  em  diferentes  plataformas,  o

desenvolvimento da interface foi realizado utilizando  framework multi-plataformas baseado

em  angular.  Como  vantagem  de  utilização  deste  framework estão  a  rapidez  no

desenvolvimento de provas de conceito e a curva de aprendizagem suave.

Figura 7. Arquitetura do sistema.

Fonte: Elaboração do autor.

3.5.2 Modelos de Dados

Durante a fase de levantamento de requisitos, estudo dos trabalhos relacionados e

entrevista com interessados no sistema, foi percebido que para um controle apurado, ou seja,

mais próximo ao consumo em tempo real possível, seria necessária a coleta de dados com

intervalos curtos. O modelo do banco de dados deve suportar uma grande vazão de dados.

Para a otimização do tempo de resposta do sistema, a leitura de dados deve ser realizada no
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menor tempo possível. O SGBD no-sql mongoDb escolhido para armazenar os dados deste

sistema possui as características desejadas.

Para  o  teste  do  sistema  foi  necessário  encontrar  uma  massa  de  dados  que

disponibilizasse aferições com intervalos reduzidos. Tal massa de dados foi encontrada no

repositório de datasets para machine learning da universidade da califórnia em Irvine (UCI)2.

Este  dataset foi gerado a partir da medição do consumo de uma casa da cidade de Sceaux,

localizada a 7 Km de Paris, França. As medições foram coletadas no período entre dezembro

de 2006 e novembro de 2010, 47 meses no total.  Para simular o consumo atual,  as datas

medidas foram deslocadas em 8 anos e 6 meses afim de simular o consumo mais recente.

Figura 8. Modelo do banco de dados.

Fonte: Elaboração do autor.

Para possibilitar  o processo de análise,  foram criadas  views somente leitura  para

cada dimensão, nestas, os dados devem ser sumarizados de diferentes formas, soma, média,

mediana, entre outros. Desta forma será habilitado o processo de drilldown durante a análise

das  informações  mostradas  no  painel.  No  esquema  abaixo  será  demonstrado  o  esquema

proposto para o banco de dados OLAP e a view criada para este fim.

2UCI Machine Learning Repository: Individual household electric power consumption Data Set, disponível em: <https://archive.ics.uci.edu/
ml/datasets/individual+household+electric+power+consumption>, acesso em: 6 jun. 2019.
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Figura 9, Tabela de agregação.

Fonte: Elaboração do autor.

A tabela  de  agregação  foi  criada  com o objetivo  de permitir  a  análise  em

dimensões diferentes. Os campos sensor_id, room_name e devices são recuperados através da

operação de lookup do mongoDB. Esta é uma operação similar ao left join do SQL. Com esta

tabela,  é  possível  fazer  a  agregação  em relação  às  dimensões  de  análise  definidas.  Com

queries simples é possível recuperar informações referentes as diferentes dimensões.  

3.6 Protótipo

A interface foi desenvolvida utilizando com a visualização focada em dispositivos

móveis. Por se tratar de um sistema de suporte a decisão, esta deve ser simples e intuitiva.

Para trocar a dimensão analisada foi criado um menu lateral, onde as dimensões são listadas.

Para a edição do layout da interface cada tela possui um botão no menu superior que leva a

tela de edição.

Figura 10. Painel de visualização por tempo.
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Fonte: Elaboração do autor.

O  Dashboard foi  desenvolvido  de  forma  que  o  usuário  possa  configurar  as

informações que deseja ver no sistema e a sua apresentação. Definimos como a interface é

apresentada através de metadados. Estes, representam os tipos de gráficos que se deseja, qual

deve ser a forma de agregação e qual o período ao qual se deseja analisar. Todas as dimensões

selecionadas possuem um layout editável pelo usuário.

Figura 11. Edição de metadados com preview.
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Fonte: Elaboração do autor.

Figura 12. Menu edição de metadados

Fonte: Elaboração do autor.

Na Figura 11 é possível observar as opções disponíveis para a exibição do gráfico

desejado.  As  opções  estão  divididas  em  duas  colunas,  na  coluna  à  esquerda  é  possível

selecionar título, tipo do gráfico e filtrar o período selecionado. Na coluna à direita, operação

de sumarização (soma, média, máximo, mínimo), qual valor deve ser considerado durante a

sumarização (aferição da corrente ou custo em reais), a dimensão escolhida e qual a largura

do gráfico. O botão adicionar gráfico adiciona um gráfico no fim da página, enquanto o botão

salvar persiste as alterações realizadas na interface.
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No menu lateral, foram listadas as dimensões disponíveis para a análise e menu para

configuração do aplicativo.  

Figura 13.  Menu lateral

Fonte: Elaboração do autor.

3.7 Teste de Usabilidade

Como meio de teste da interface do sistema, decidimos utilizar um questionário. Desta

forma seria possível alcançar mais usuários e assim obter um parecer mais heterogêneo.  O

modelo System Usability Scale (SUS) criado por John Brooke em 1986 e descrito em 1996 no

Livro Usability Evaluation in Industry (JORDAN, 1996). Tem como objetivo a avaliação da

efetividade,  da  eficiência,  da  instintividade  e  da  satisfação  obtidos  com  a  utilização  da

interface de um produto. Este teste apresenta uma boa alternativa de avaliação, uma vez que o

resultado deste  teste  representa um número de 0 a 100,  resultados  abaixo de 68 indicam

problemas na usabilidade. 

O SUS é um questionário popular, usado principalmente na indústria por ser fácil de

ser  usado pelo avaliador  e  pelo avaliado e  por fornecer  um resultado objetivo.  O teste  é

composto por dez questões. Cuja respostas devem ser fornecidas na escala Likert de 1 a 5. As

perguntas  impares  servem para  verificar  se  o  avaliador  está  de  acordo  com a  afirmação

colocada,  já  as  questões  pares,  tem  como  objetivo  verificar  se  o  avaliador  discorda  da

afirmação apresentada na questão, desta forma, o avaliador deve estar atento no enunciado e

evitar responder tudo 1 ou tudo 5.
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O resultado  do  questionário  é  calculado  com base  nas  respostas  fornecidas  pelos

usuários. A pontuação máxima do teste é 100, a pontuação de 68 é considerada a média do

teste, pontuações acima de 68 indicam que a experiência ao usar a interface foi considerada

satisfatória.  Para  chegar  a  pontuação  do  questionário,  devemos  subtrair  1  da  alternativa

escolhida nas questões impares e subtrair a alternativa escolhida de 5 nas questões pares. Ao

fim, deve ser somado o resultado de todas as questões e multiplicado por 2,5.

Além das questões padrões do SUS, gostaríamos de observar a percepção dos usuários

em relação a outras duas questões: qual o tipo de logradouro onde usaria o aplicativo e se ao

usar o aplicativo ele pode perceber a oportunidade otimizar o consumo elétrico.

Figura 14.   Demonstração do questionário.

Fonte: Elaboração do autor.

Dez participantes de formações heterogêneas participaram do questionário. Do total

apenas duas respostas apresentaram um resultado inferior a média de 68 pontos. As respostas

destes  dois  entrevistados  indicam  que  ambos  apresentaram  dificuldade  em  lidar  com  o

aplicativo, os dois assinalaram respostas que indicaram que eles acharam o sistema complexo

e não se sentiram confiantes ao usar o sistema.

Figura 15. Demonstração de respostas do questionário
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Fonte: Elaboração do autor.

A média  da  pontuação  do  questionário  foi  82,  o  que  indica  que  a  maioria  dos

usuários obteve uma experiência agradável ao usar o aplicativo. A questão que adicionamos

ao sistema com o objetivo de avaliar se os usuários eram capazes de analisar o consumo a

partir dos dados exibidos na interface em um tempo razoável teve a sua avaliação média como

4, podemos concluir que a maioria dos usuários foi capaz de chegar a alguma conclusão sobre

o consumo através da análise dos dados exibidos.

4 CONCLUSÃO

A análise das respostas do questionário indica que o aplicativo foi capaz de atender

o seu objetivo. No geral, a avaliação da usabilidade foi satisfatória. No entanto, é necessário

atentar  a  pontos  ressaltados  por  dois  usuários  que  tiveram  dificuldade  na  utilização  do

sistema. Para próximas iterações devemos trabalhar para tornar a interface mais amigável,

para que estes usuários deixem de considerar o aplicativo complexo.

Como  próximos  passos  do  desenvolvimento  deste  sistema,  identificamos  que

devemos implementar a parte do hardware responsável pela medição do consumo, bem como

integrar os sensores e o gateway com o sistema de apoio a decisão implementado. Além disso,

para a expansão do sistema será necessária a implementação de fluxos de dados para garantir

o processo de atualização do modelo OLAP, após esse procedimento será preciso realizar um

novo teste com os usuários.
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Durante a pesquisa percebemos que há a oportunidade de continuidade da pesquisa

com o desenvolvimento de um módulo que seja capaz de prever o consumo futuro com base

no histórico de consumo do usuário. Também foi levantada a possibilidade de realizar um

estudo  de  caso,  no  qual  seria  observado  o  comportamento  de  residências  em relação  ao

consumo elétrico quando os residentes são habilitados a controlar o seu consumo em tempo

real.
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ANEXO A – Product Backlog

ID História de usuário Prioridad
e

Estimativa de 
esforço

Sprint Critério de aceite

1 Como um usuário 
gostaria que o 
aplicativo possuisse 
um menu acessivel 
em todas as telas

1 4 1 Menu único acessivel em todas as 
paginas do app. Este menu deve estar 
presente no cabeçalho de cada pagina
no lado esquerdo.

5 Como um usuario 
gostaria de visualizar 
o meu consumo em 
relação ao tempo

1 7 1 Possivel visualizar não apenas o
consumo, mas selecionar qual periodo

desejo analisar. 
Deve ser possivel selecionar

diferentes granularidades da medida
tempo.

15 Como um usuario 
gostaria de visualizar 
o meu historico de 
consumo do mes 
atual

1 7 1 Grafico fixo que dmeosntre o
consumo por dia no mes atual.

16 Como um usuario 
gostaria de acessar 
as paginas 
especificas para uma 
dimensao a partir do 
menu principal do 
aplicativo

2 5 1 No menu princial, devem existir itens
que encaminham para paginas

especificas para cada dimensão.

23 Como um usuário eu 
gostaria de ter a 
opção de editar o 
layout da minha tela 
inicial, a tela de 
edição deve ser 
acessivel de todas 
paginas de edição

1 7 1 Deverá ser disponibilizada uma pagina
que seja acessivel através de um

botao presente no cabeçalho de todas
as paginas especificas de dimensão.

7 Como usuario 
gostaria de editar o 
layout das paginas 
especificas de cada 
dimensão

2 5 2 O layout de todas as dimensoes deve
ser editavel, assim como na pagina

principal (Tempo)

10 Como um usuario 
gostaria que a pagina
de edição do layout 
possua um preview 
de como ficará a tela 
após salvar as 
edições

2 10 2 Na pagina de edição, dentro de cada
coluna do GRID além dos campos para
edição deve ser exibido uma preview
de como ficará o gráfico selecionado.

25 Como usuário 1 5 2 A pagina de edição tambem deve
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gostaria que minha 
tela de edição de 
layout simulasse o 
grid da pagina inical, 
desta forma ao 
editar a home eu 
consigo verificar as 
alterações 
diretamente da 
pagina de edição

possuir um grid, onde seja possivel
selecionar a largura ocupada por cada

grafico

24 Como usuario 
gostaria que a minha
tela inicial fosse 
dividida em um grid, 
onde gráficos devem 
ocupar uma porção 
deste grid.

1 10 2 A tela inicial deve possuir um grid
onde cada coluna é um grafico, este

grid deve ser desenhado
automaticamente a partir das

informações salvas na tela de edição.

2 Como um usuário 
gostaria de visualizar 
uma página de 
resumo com as 
principais 
informações do meu 
consumo

3 5 3

3 Como um usuário 
gostaria de visualizar 
informações sobre o 
meu consumo por 
localidade

2 5 3

4 Como usuário 
gostaria de visualizar 
informações sobre o 
meu consumo por 
sensor e quais 
dispostivos estão 
sendo medidos por 
este sensor

3 5 3

17 Como um usuario 
gostaria de editar as 
configurações do 
meu app

4 3 3

18 Como um usuario eu 
gostaria de editar 
quais os dispositivos 
estao conectados a 
cada sensor.

4 4 3

19 Como um usuario eu 
gostaria de editar 
aonde cada sensor 

4 4 3
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esta localizado
20 Como um usuario eu 

gostaria de cadastrar
quais sensores terão 
as suas medidas 
salvas sob o meu 
usuario.

4 4 3

6 Como usuario 
gostaria de que o 
app atualizasse as 
informações 
demonstadas 
periodicamente afim 
de demonstrar o 
consumo em tempo 
real

4 2 -

8 Como um usuário 
gostaria de fazer 
login no app usando 
as minhas 
credenciais

4 5 -

9 Como um usuario 
gostaria de visualizar 
apenas as minhas 
informações

4 5 -

14 Como um usuario 
consumidor eu 
gostaria de 
relacionar o meu 
consumo com o 
preço cobrado pela 
distruibuidora.

4 4 -

21 Como um usuario eu 
gostaria de fazer o 
drilldown 
diretamente do 
dashboard, sem 
precisar editar o 
layout

4 10 -

22 Como um usuario eu 
gostaria de fazer 
diminuir a 
granularidade 
diretamente do 
dashboard, sem 
precisar editar o 
layout.

4 10 -

30



Sprint 1 backlog
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ID História Critério de aceite Prioridade Estimativa de 
esforço

Realizado

1 Como um 
usuário 
gostaria que o 
aplicativo 
possuisse um 
menu acessivel 
em todas as 
telas

Menu único acessivel em 
todas as paginas do app. 
Este menu deve estar 
presente no cabeçalho de 
cada pagina no lado 
esquerdo.

1 4 4

5 Como um 
usuario 
gostaria de 
visualizar o 
meu consumo 
em relação ao 
tempo

Possivel visualizar não 
apenas o consumo, mas 
selecionar qual periodo 
desejo analisar. 
Deve ser possivel selecionar
diferentes granularidades 
da medida tempo.

1 7 7

16 Como um 
usuario 
gostaria de 
acessar as 
paginas 
especificas 
para uma 
dimensao a 
partir do menu 
principal do 
aplicativo

No menu princial, devem 
existir itens que 
encaminham para paginas 
especificas para cada 
dimensão.

2 5 5

15 Como um 
usuario 
gostaria de 
visualizar o 
meu historico 
de consumo do
mes atual

Grafico fixo que dmeosntre 
o consumo por dia no mes 
atual.

1 7 7

23 Como um 
usuário eu 
gostaria de ter 
a opção de 
editar o layout 
da minha tela 
inicial, a tela de
edição deve ser
acessivel de 
todas paginas 
de edição

Deverá ser disponibilizada 
uma pagina que seja 
acessivel através de um 
botao presente no 
cabeçalho de todas as 
paginas especificas de 
dimensão.

1 7 7
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Sprint 2 backlog

ID História Critério de aceite Prioridade Estimativa 
de esforço

Realiza
do

7 Como usuario gostaria de 
editar o layout das paginas 
especificas de cada dimensão

O layout de todas as 
dimensoes deve ser 
editavel, assim como na 
pagina principal (Tempo)

2 5 5

10 Como um usuario gostaria 
que a pagina de edição do 
layout possua um preview de 
como ficará a tela após salvar
as edições

Na pagina de edição, 
dentro de cada coluna do 
GRID além dos campos 
para edição deve ser 
exibido uma preview de 
como ficará o gráfico 
selecionado.

2 10 10

25 Como usuário gostaria que 
minha tela de edição de 
layout simulasse o grid da 
pagina inical, desta forma ao 
editar a home eu consigo 
verificar as alterações 
diretamente da pagina de 
edição

A pagina de edição 
tambem deve possuir um 
grid, onde seja possivel 
selecionar a largura 
ocupada por cada grafico

1 5 5

24 Como usuario gostaria que a 
minha tela inicial fosse 
dividida em um grid, onde 
gráficos devem ocupar uma 
porção deste grid.

A tela inicial deve possuir 
um grid onde cada coluna 
é um grafico, este grid 
deve ser desenhado 
automaticamente a partir 
das informações salvas na 
tela de edição.

1 10 10
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ANEXO B – Questionário de usabilidade
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ANEXO C – Resultados do Questionário

Questões:

1. Eu acredito que gostaria de usar este sistema com frequência

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo.

3. Eu achei o sistema fácil de usar.

4. Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema.

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas.

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência.

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente.

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar.

9. Eu me senti confiante ao usar o sistema.

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema.

11. Eu fui capaz de fazer analises sobre o consumo elétrico em uma quantia razoável de tempo.
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Respostas:

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11
Participante 1 4 1 5 2 5 1 3 1 4 1 2
Participante 2 5 1 5 3 5 2 4 1 4 2 5
Participante 3 5 2 4 1 5 1 5 1 4 2 5
Participante 4 5 3 4 3 4 3 4 2 5 1 4
Participante 5 4 1 5 1 4 2 4 1 5 1 4
Participante 6 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
Participante 7 4 2 4 4 3 3 4 3 3 2 4
Participante 8 2 1 3 2 4 1 4 3 3 2 3
Participante 9 5 1 4 1 4 1 4 3 3 3 3
Participante 10 5 2 4 1 4 1 5 2 4 1 5
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