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DESIGN DE DISPOSITIVOS 
VISUAIS PARA MEDIÇÃO DO 

CONSUMO DE ENERGIA 

poucos  trabalhos discutindo possíveis design para 

estes dispositivos.

 Do ponto de vista teórico,  esta pesquisa busca 

auxiliar na comparação dos resultados de redução 

do consumo energético (devido ao uso de dispositi-

vos) apresentados em diferentes estudos. Do 

ponto de vista prático, ela visa criar uma categori-

zação que pode ajudar projetistas no projeto 

destes dispositivos.

 Produtos que auxiliem na adoção de com-

portamentos mais sustentáveis tem se torna-

do cada vez mais necessários.  Neste contex-

to surgem os dispositivos visuais (in-home dis-

plays) que juntamente com medidores inteli-

gentes de energia (smartmeters) monitoram 

e apresentam informações sobre o consumo 

energético para o usuário. Diversos estudos 

sugerem que estas informações podem auxil-

iar na redução deste consumo. Entretanto, há 

 O trabalho desenvolveu-se em duas etapas. Na 

primeira etapa, buscou-se identificar, através de 

artigos referenciais no assunto, categorias de in-

formações, ou seja, tipos de informações que 

podem ser apresentadas nos dispositivos. Na se-

gunda etapa, estas categorias serviram de base 

para a análise de dispositivos, com o objetivo de 

criar um roteiro de classificação e identificar os re-

sultados mais frequentes. Procurou-se identificar 

os dispositivos para monitorar o consumo de ener-

gia em países como EUA, Alemanha, Austrália, 

Japão e Reino Unido (países com diversos estudos 

sobre dispositivos visuais). A pesquisa ini-

ciou-se em sites oficiais governamentais. 

No entanto, foram encontrados resulta-

dos satisfatórios, ou seja, informações ofi-

ciais em manuais de instruções e sites 

dos fabricantes, apenas para Austrália e 

UK. Foram identificados e analisados 5 

dispositivos australianos e 14 dispositivos 

do Reino Unido. Formulou-se um quadro 

relacionando as categorias com a forma 

de apresentação da informação utilizada 

em cada um dos dispositivos.

78% UK  
 60% AU

Target pode ser por dia, por 
semana e por mês. A maioria dos 
displays só da exemplos de como 
alterar o target diário e não  
comenta se tem ou não o target 
para as outras opções.  

Barra mostra o consumo mensal.

Texto informa na unidade selecionada 

quanto foi o consumo do mês.  

so far this month

£ 46,50
78,20k

UK - 7%  
 AU - 40%

Os dispositivos que utilizam este 
sistema  utilizam o próprio históri-
co do usuário para o cálculo do 
consumo de eletricidade.  
Verde - baixo nível de consumo
Amarelo - médio nível de consumo
Vermelho - alto nível de consumo

Símbolos que representam o 
consumo de eletricidade
Verde - baixo nível de consumo
Amarelo - médio nível consumo
Vermelho - alto nível de consumo

Gráfico utiliza o mesmo sistema de 

cores para caracterizar o consumo 

do usuário ou é em preto e branco

Barras vão aumentando de 
acordo com o consumo. 

kWh/h    £/hora
0,96      0,65

agora     agora

ALERTA SONORO 
Som marca quando o nível esta 
alto (luzes e símbolos)

ALERTA PISCANDO
Luz pisca quando  o nível está alto
(luzes e símbolos)

TEXTO
Eletricity | Budget | $2,00

Estabelece o target diário e é apre-
sentado em forma de texto

VELOCIMETRO

Linha marca quando alcança o 
limite de consumo diário. As cores 
representam: verde quando é 
menos que o target, amarelo perto 
do target e vermelho quando já 
alcançou.

GRÁFICO DE BARRASGRÁFICO DE BARRAS
UK - 64%  

 AU - 60%

TRAFFIC LIGHT ALERTS

UK - 14%  
 AU - 20%

SÍMBOLOS

VELOCÍMETRO

UK - 14%  
 AU - 20%

BARRAS

UK - 14%  
 AU - 20%

VELOCÍMETRO

GRÁFICO DE BARRASGRÁFICO DE BARRAS

target / budget

PORCENTAGEM
57% atingido da meta de consumo 
durante um dia
Mostra em % o quanto você já 
alcançou  do consumo diário.

MESES NO ANO

SEMANAS

DIAS NA SEMANA

DIÁRIO/HORAS

ALERTA PISCANDO
Luz de LED que pisca - não informa 
como - cor varia conforme o display
 - Flash de luz de fundo  pisca
 - Símbolo que pisca
Acontece quando o consumo é 
superior ao limite pre-estabelecido 
pelo usuário

ALERTA SONORO
Som marca quando há excedente 
do limite  de consumo pre-estabele-
cido ou esta perto de atingir.

TEXTO

HORA   AU 20%  hora 0,25kWh
      anterior 0,5kWh

DIA   UK 14%  hoje 0,60kWh 
  AU 20% anterior 4,95kWh

SEMANA UK 14% semana 32,8kWh
  AU 20% anterior 31,50kWh

MÊS   UK 7%   mês 95,00kWh
   AU 20% anteiror 95,4kwh

 As categorias identificadas na primeira 

etapa da pesquisa foram: 

 (i) nível de agregação: abrangência da 

medição de energia consumida mostrada no di-

positivo. Desta forma, pode-se monitorar a en-

ergia por aparelhos, por ambientes definidos, 

pela unidade habitacional ou por uma função.

 (ii) unidade de medida: modo como é apre-

sentado o consumo energético por um período 

de tempo definido (ou em tempo real). Este con-

sumo pode ser apresentado por kWh, unidade 

monetária, ou emissão de CO2.

 (iii) periodicidade da medida: intervalo de 

tempo em que a energia consumida é apresen-

tada tais como consumo instantâneo, a cada 

hora, diário semanal, anual ou outros.

 (iv) natureza da medida: o que está sendo 

medido, podendo ser eletricidade, gás, água 

e/ou temperatura do ambiente.

 (v) comparação de dados: comparação 

entre consumo de energia em diferentes ambi-

entes ou em relação ao consumo anterior, at-

ravés de dados armazenados ou de dados de 

outras edificações

 (vi) interação com outros aparelhos: acom-

panhamento de informações de consumo e in-

formações adicionais através de smartphones, 

tablets, etc. As informações adicionais podem 

ser dicas (como os usuários podem modificar 

seu comportamento para ser mais eficiente) 

conselhos, metas alcançadas e objetivos.

 Observa-se que todos os dispositivos analisados 

apresentam o consumo de eletricidade em tempo 

real. O formato de apresentação mais comum para 

este dado é velocímetro e texto. A categoria unidade 

de medição é apresentada em todos os dispositivos, 

sendo apresentado em formato de texto. A unidade 

CO2 (kg/h) aparece em poucos dispositivos austra-

lianos (40%) mas em diversos dispositivos do Reino 

Unido (86%). Comparação entre o consumo do dia 

com o consumo do dia anterior está presente na 

maioria dos dispositivos (86% UK e 80% Austrália). 

Esta informação aparece principalmente na 

forma de gráficos de barras e texto. Há também 

a apresentação de informações adicionais de 

target e alertas (78% dos dispositivos do Reino 

Unido e 60% dos dispositivos da Austrália).

 Com este estudo, verifica-se que dados de 

consumo (tempo real e comparação) não pre-

cisam ser apresentados com o mesmo formato. 

Assim, é importante a análise do publico alvo 

para determinar as preferencias no modo de 

apresentação destes dados, além da forma de 

apresentação mais adequada para as outras 

categorias estudadas.

 Este trabalho tem por objetivo identificar 

as possíveis decisões que podem ser toma-

das no design destes dispositivos em relação 

a (i) informações a ser apresentada (con-

sumo instantâneo, comparação de consumo, 

unidade de medição, etc) e (ii) a forma de 

apresentação desta informação (tex-

to/número, gráfico, sistema de cores, etc).

INTRODUÇÃO OBJETIVOS

RESULTADOS

CONCLUSÕES

MÉTODO 

£  kWh  CO2kg
45,5  78,2  31,1
month  week  week

TEXTO

TEXTO

CONSUMO INSTANTÂNEO CONSUMO DIÁRIO CONSUMO SEMANAL CONSUMO MENSAL COMPARAÇÃO TARGET

UK - 57%  
 AU - 40%

UK - 4O%  
 AU - 40%

UK - 50%  
 AU - 40%

UK - 50%  
 AU - 40%

Barra mostra o consumo mensal.

Texto informa consumo do mês na 

unidade selecionada.  

Barra mostra o consumo mensal.

 month

£ 46,50
78,20k

£ 46,50
78,20kWh
so far this 

Barra mostra o consumo mensal.

£ 46,50
78,20kWh

month

Barra mostra o consumo semanal. 

Texto informa na unidade selecionada 

quanto foi o consumo da semana.  

so far this week

£ 12,70
20,50k

UK - 7%  
 AU - 40%

UK - 21%  
 AU - 20%

VELOCÍMETRO

£  kWh  CO2kg
12,70  20,50 8,70
week  week  week

TEXTO

Barra mostra o consumo semanal. 

Texto informa consumo da semana 

na unidade selecionada.  

Barra mostra o consumo semanal.

week

£ 12,70
20,50k

£ 12,70
20,50kWh

so far this week

Barra mostra o consumo semanal.

£ 12,70
20,50kWh

week

Barra mostra o consumo diário.

Texto informa na unidade selecionada 

quanto foi o consumo do dia.  

so far this day

£ 1,50
3,60kW

UK - 28%  
 AU - 40%

UK - 28%  
 AU - 20%

VELOCÍMETRO

£  kWh  CO2kg
1,50  3,60  1,66
today today today

TEXTO

Barra mostra o consumo diário.

Texto informa consumo do dia na 

unidade selecionada.  

Barra mostra o consumo diário

 month

£ 1,50
3,60kW

£ 1,50
3,60kWh

so far this day

Barra mostra o consumo diário.

£ 1,50
3,60kWh

today

-1h agora

UK - 14%  
 AU - 40%

UK - 14%  
 AU - 40%

UK - 7%  
 AU - 40%


