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1. Resumo 

O Presente estudo vem desenvolver um sistema de Micro geração de energia utilizando-

se de fontes renováveis (Energia Solar, Eólica, Hidrelétrica, entre outras) aplicados a 

Residências. O Projeto será didaticamente separado em Três Níveis ou fase para melhor 

entendimento e explicação, sendo o Primeiro Nível a captação, armazenamento num 

banco de Baterias feito por uma fonte de energia alternativa, sendo que a mesma 

depende do tipo utilizado (Solar, Eólica, Hidrelétrica entre outras) que esteja instalado 

Na residência, podendo ser qualquer um deles ou a combinação de ambos. No segundo 

nível será feita a implantação cômodo a cômodo utilizando-se de sensores que captam o 

consumo realizado pelo usuário e envie a informação a uma estação de tratamento de 

dados previamente montada para está finalidade que é o Terceiro Nível e foco deste 

artigo, Será Desenvolvido um sistema embarcado que se utilizando de inteligência 

artificial irá monitor e analisar os dados recebidos do consumo de cada cômodo junto à 

rede elétrica e de forma integrada com a rede alternativa fará um chaveamento entre a 

rede convencional e a rede alternativa dimensionando a energia aos Lugares (cômodos) 

que mais consomem energia nos horários de maior consumo gerando um equilíbrio 

entre o consumo alternativo e convencional. Objetivando a diminuição do consumo da 

rede elétrica convencional para obter uma economia, Além da utilização de uma energia 

limpa e renovável possibilitando a venda do que é gerada de forma excedente para a 

concessionaria garantindo credito na conta, Conforme a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL). Para este Procedimento faz-se necessário à instalação de um 

medidor eletrônico Bidirecional para obter o que foi gerado e o que foi consumido.  

 



 

 

Palavras-chave: Logica Fuzzy, RNA, Rede Hibrida.·. 

 

 

2. Introdução 
A utilização de Rede Hibrida para geração e micro geração de energia tem se mostrado 

a melhor proposta para solução de impacto ao meio ambiente além da obtenção 

eficiente de Energia renovável. Podendo ainda, negociar o que é gerado de forma 

excedente contabilizando credito na conta. 

 

A utilização da compensação de energia, conforme estabelece a Resolução ANEEL  ( 

Agencia Nacional de Energia Elétrica)  de 17/04/2012, é facultada a todo consumidor 

que implantar na sua unidade consumidora centrais geradoras de potências instaladas de 

até 1MW . 

As centrais geradoras devem utilizar fontes com base em energia hidráulica, solar, 

eólica, biomassa ou cogeração qualificada, 

As centrais com potência instalada de até 100kW são denominadas micro geração e as 

centrais com potência instalada de 101kW a 1MW são denominadas mini geração. 

Caso a energia gerada seja superior a energia consumida, a diferença será utilizada para 

compensação, preferencialmente, dentro do mesmo ciclo de faturamento. 

Esse sistema tem analogia com uma “conta corrente” de energia entre consumidor e 

concessionária. Os eventuais créditos resultantes da geração excedente ao consumo 

próprio expiram em 36 meses após a data do faturamento, não sendo ofertada ao 

consumidor qualquer forma de compensação após esse prazo. 

 

 
2.1 Sobre Sistemas Híbridos: 

São modos de obtenção de energia elétrica a partir de duas ou mais fontes, como solar-

eólica, solar-diesel ou combinação de ambas. Estes sistemas estão sendo bastante 

utilizados por causa da eficiência em integrar sistemas novos ou já utilizados. 



A complementação é um dos pontos principais, pois no sistema eólico/solar, por 

exemplo, nos dias em que o céu estiver nublado e a obtenção de energia da placa 

fotovoltaica for reduzida o aero gerador continua sua produção sem interferência e 

sustenta o sistema. Ou no caso onde não possuir um bom consumo eólico, pode-se 

utilizar consumo de energia hidrelétrico ou queima de biomassa. A combinação de 

ambos os sistemas proporciona uma melhor geração de compensação onde um irá suprir 

a falta do outro. 

Um sistema Utilizando-se de diferentes fontes de energia tem a vantagem de ter 

estabilidade, por exemplo, o vento é relativamente fraco no outono e o período de maior 

estiagem encontra-se no verão. Um sistema Balanceado pode prover as diferenças de 

características sazonais das disponibilidades energéticas, além disso, este tipo de 

sistema aperfeiçoa a utilização de recursos renováveis (Ding ET AL 2000).  

2.2 Sobre Sistemas Embarcados: 

Você já se deu conta que o micro-ondas de sua residência têm uma capacidade 

computacional maior do que tinha o projeto Apolo, que levou o homem a lua? Uma 

tendência que é que cada vez mais observado é adicionar inteligência aos equipamentos 

do dia-a-dia. 

Onde as tomadas de decisão não fiquem centralizadas em um único ponto, mas 

distribuídos entre todos os elementos de um ambiente. Embarcar inteligência em 

equipamentos é a tendência futura e cada vez mais crescente. Vejamos então o que são 

os sistemas embarcados.  

 

“Um sistema embarcado (ou sistema embutido, ou sistema 

embebido) é um sistema micro processado no qual o 

computador é completamente encapsulado ou dedicado ao 

dispositivo ou sistema que ele controla. Diferentemente de 

computadores de propósito geral, como o computador 

pessoal, um sistema embarcado realiza um conjunto de 

tarefas predefinidas, geralmente com requisitos 

específicos. Já que o sistema é dedicado a tarefas 

específicas, através de engenharia pode-se aperfeiçoar o 

projeto reduzindo tamanho, recursos computacionais e 

custo do produto. 



Em gerais tais sistemas não podem ter sua funcionalidade 

alterada durante o uso. Caso queira-se modificar o 

propósito é necessário reprogramar todo o sistema. 

Sistemas como PDAs são geralmente considerados 

sistemas embarcados pela natureza de seu hardware, 

apesar de serem muito mais flexíveis em termos de 

software. Fisicamente, os sistemas embarcados passam 

desde MP3 players a semáforos.” (WIKIPEDIA 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_embarcados 

acessado em: 07/05/2014).  
 

3. Objetivos. 

 O presente trabalho objetiva desenvolver uma inteligência computacional para 

auxílio à resolução dos problemas de controle de energia descritos 

anteriormente relacionados com a demanda dos gastos de energia e da 

necessidade de se usar uma fonte alternativa de energia, através do sistema 

de inteligência como, por exemplo, Fuzzy, RNA e outras objetivando uma 

tomada de decisão na qual procure mesclar e utilizar da melhor forma para 

ambas as fontes de energia que estiver usando. 

4. Metodologia 

O Presente projeto será divido em Três Fases ou partes para melhor apresentação 

didática e entendimento, sendo a Primeira Fase, captação e Armazenamento conforme a 

primeira figura abaixo: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_embarcados


 
Figura1: (fonte http://www.neosolar.com.br/aprenda/saiba-mais/sistemas-de-energia-solar-fotovoltaica-e-seus-componentes  

acessado em 21/05/2014) 

Nesta fase as placas fotovoltaicas, sistema eólico, hidrelétrico que estiver instalado de 

forma independente ou de forma Hibrida, fará a captação da energia e armazenara em 

um banco de baterias para uso posterior, essa captação inicialmente irá carregar o banco 

durante o período de menor utilização da rede e disponibilizará para o consumo durante 

os horários e dias de maior consumo. Após o período de “aprendizado” o Sistema SIHE 

(Sistema de Integração Hibrido de Energia) irá começar a fazer o sistema de 

compensação caso ele exista. 

A Segunda fase consiste na instalação cômodo a cômodo por sensores de consumo que 

fará a captação dos dados e o envio para o sistema principal, conforme as imagem 

abaixo: 

 

http://www.neosolar.com.br/aprenda/saiba-mais/sistemas-de-energia-solar-fotovoltaica-e-seus-componentes


                                                                          

                                                                                                           Figura:3 ( fonte  http://projetoarduino.forum-

livre.com/t39-medidor-de-consumo-de-energia  acessado 21/05/2014 )

Figura2: (Print retirado do vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=XkzRabGOAMo 

acessado em 21/05/2014) 

 

Os sensores farão a analise do consumo de energia cômodo a cômodo e direcionando as 

informações para o SIHE (Sistema de Integração Hibrido de Energia) que fará a leitura 

dos dados e comparando a um estado meta que será previamente configurado com base 

as informações do usuário ou padrão preestabelecido, sempre objetivando o menor 

consumo e acumulo para que possa ser feita a compensação de energia entre o sistema 

hibrido e a rede convencional. 

Na terceira fase será feito um sistema Embarcado num hardware especifico onde 

receberá a recepção do sinal de cada sensor e através da Inteligência associada (lógica 

fuzzy, RNA.), fará a análise e monitoramento da rede durante os horários de maior 

consumo fazendo o chaveamento para intercalar o consumo de uma fonte de energia 

alternativa e a fonte convencional assim mesclando as opções de energia existente, 

objetivando reduzir a utilização da rede elétrica convencional e o melhor 

aproveitamento da rede hibrida, aproveitando-se dos sistemas que estejam instalado, 

trabalhando hora com a rede alternativa hora trabalhando com a rede convencional 

assim melhorando a distribuição entre os cômodos e suprindo a demanda de energia da 

residência. O objetivo não é substituir o sistema convencional, mas trabalhar em 

conjunto, alternando as tarefas de consumo viabilizando menor consumo da rede 

elétrica e melhor utilização da rede alternativa. Sabendo que o valor cobrado pela 

concessionaria está associado ao consumo do KW/hora. 

http://projetoarduino.forum-livre.com/t39-medidor-de-consumo-de-energia
http://projetoarduino.forum-livre.com/t39-medidor-de-consumo-de-energia
https://www.youtube.com/watch?v=XkzRabGOAMo


5. Desenvolvimento 

5.1. Software SIHE (Sistema de Integração Hibrida de Energia) 

Será feito a Analise do Consumo dos Cômodos da residência, A través de 

instalação de sensores previamente instalado conforme figura 2 e figura 3 onde será 

medido o consumo do KW e a leitura será analisada pelo Sistema SIHE (Sistema de 

Integração Hibrido de Energia), de forma a entender o padrão de consumo e ajudar na 

escolha da melhor forma de energia (Solar, Hidrelétrica, eólica) Para suprir a 

necessidade daquele momento. O presente projeto está dividido em três fazes distintas, 

sendo a primeira A captação e armazenamento da energia, a segunda parte em como 

distribuir e captação dos dados na residência, e a terceira que é o foco do trabalho será 

sobre a inteligência que atuará entre a distribuição e armazenamento. Para implantação 

do sistema faz-se necessário o calculo de Demanda aproximado da residência para 

dimensionamento inicial do software que a partir dos dados inseridos (Tabela de 

consumo, Fator de Potencia) Irá fazer o cruzamento de dados para que se estabeleça ao 

longo dos dias ou mesmo meses o consumo total da residência e que possa fazer o 

melhor uso da Energia alternativa armazenada, distribuindo aos locais (cômodos) de 

maior utilização diminuindo Consumo do KW/h da rede e proporcionando maior 

economia e melhor utilização da fonte alternativa, podendo ainda negociar créditos com 

a concessionaria quando houver excedente na geração de energia.  

Com relação aos custos, conforme Tabela da ANEEL (Agência Nacional de Energia 

Elétrica) o valor do KW/h segundo a concessionaria ELETROPAULO (Eletropaulo 

Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A), custa R$ 0,23844 Em vigor de 

04/07/2013 até 03/07/2014. (ANEEL http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=493 

consultado em 07/05/2014). 

Para Medição do sistema faz se necessário à instalação de um medidor digital 

bidirecional onde seja possível a medição da energia gerada e da consumida conforme 

figura abaixo:  

http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=493


 

 
Figura4: Arquitetura Básica de um sistema Conectado a Rede – ( Guzzo, 2008 p13.) 

 

 

Figura5: ( fonte http://www.nansen.com.br/produtos_medidores_eletronicos_polifasicos_s.php    acessado  em 21/05/2014 ) 

 

 

5.2 Instalações Em Novas Residências. 
 

Faz-se necessário escolher um tipo apropriado de residências para instalação das fontes 

renováveis, preparação dos sensores em cada cômodo e da utilização do Sistema SIHE 

(Sistema de Integração Hibrida de Energia). 

 

O modelo ideal para iniciar as instalações é sobre residências onde o calculo de 

demanda de potência esteja feito com certa precisão, neste tipo de cenário o sistema 

SIHE (Sistema de Integração Hibrido de Energia) Seria calibrado e receberia as 

primeiras informações para que à medida que o consumo na residência cresça o sistema 

se adapta e começa o processo de remanejamento das fontes de energia acumulada, 

inclusive da aquisição de créditos pela geração de energia excedente. 

À medida que o usuário vai utilizando energia dos cômodos o sistema vai corrigindo a 

distribuição de acordo com a demanda.  

 

 



5.3  Instalação em Residências já Construídas 
 

Neste cenário é preciso que seja recalculado a demanda de energia da 

residência para calibrar as primeiras medições do sistema, indicando o ideal e começar a 

medição do real e de acordo com o cruzamento das informações começarem a 

remanejar a energia de acordo com a real demanda da residência. Em alguns casos será 

necessário trocar os cabos da rede interna e efetuar o redimensionamento correto dos 

disjuntores sem o qual torna inviável a instalação do sistema. 

 

5.3  IHM (Interface Homem Maquina) 
 

O sistema SIHE (Sistema de Integração Hibrido de Energia) contará com uma interface 

de apresentação ao usuário que indicará graficamente e numericamente os cômodos de 

maior consumo dando liberdade ao usuário priorizar quais cômodos são primordiais e 

não devem ficar sem energia de forma alguma podendo inclusive mudar o padrão de 

consumo conforme o tempo passe, forçando o sistema a readaptar-se a nova demanda e 

continuar o processo de distribuição e aquisição de energia seja pela concessionaria ou 

pelas redes alternativas que esteja instalada. 

 

O Sistema SIHE (Sistema de Integração Hibrido de Energia) pode ainda rodar de forma 

independente na residência sem qualquer outra forma de energia alternativa podendo 

mostrar de forma interativa os locais de maior consumo podendo ou não interromper o 

consumo ou redirecionar maior prioridade de abastecimento dando ao sistema total 

controle sobre o fornecimento de energia da residência. 

 

 

 

5.4. SMART GRID (REDE INTELIGENTE) 

Conceito de Rede Inteligente está na integração de forma coerente de todos 

os usuários conectados a ela. Integrando de forma eficiente o fornecimento de energia 

sustentável, econômica e segura. 

Segundo Djalma M. Falcão (Djalma Falcão é professor do programa de engenharia 

elétrica da COPPE/UFRJ) 



(...) Geração Distribuída e Armazenamento de 

Energia: a facilidade de conexão de geradores de 

médio porte (poucos MW) e pequeno porte 

(poucos KW) às redes de distribuição em média ou 

baixa tensão, proporcionada pelas Redes Elétricas 

Inteligentes, reforçará uma tendência já observado 

em passado recente da introdução da geração 

distribuída em complementação às grandes centrais 

geradoras; em particular, a utilização de fontes 

alternativas, tais como fotovoltaica e eólica, 

apresenta a vantagem de reduzir o impacto 

ambiental de grandes centrais de geração e 

sistemas de transmissão à longa distância. 

(...)(Pagina Sustentável – Por Djalma M. Falcão. 

http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=76:redes-

eletricas-inteligentes-smart-

grid&catid=8:artigos&Itemid=17 acessado 

07/05/2014) 

Na Figura 6 é possível ver um sistema Hibrido em funcionamento integrando diversos 

sistemas de geração de energia renovável 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura6: fonte (http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/12/10/cidades-do-futuro/ acessado em 21/05/2014) 

 

http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=76:redes-eletricas-inteligentes-smart-grid&catid=8:artigos&Itemid=17
http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=76:redes-eletricas-inteligentes-smart-grid&catid=8:artigos&Itemid=17
http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=76:redes-eletricas-inteligentes-smart-grid&catid=8:artigos&Itemid=17
http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=76:redes-eletricas-inteligentes-smart-grid&catid=8:artigos&Itemid=17
http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/12/10/cidades-do-futuro/


 

6. Resultados preliminares 

O Desenvolvimento do Sistema SIHE (Sistema de Integração Hibrido de 

Energia) Tem por finalidade realizar a integração de forma inteligente e funcional o 

sistema instalado na residência com os captadores de Energia alternativa que esteja 

disponível e instalado na residência.  

Será feito a integração das redes existentes viabilizando o sistema de Smart 

Grad (Rede inteligente) Onde diversas fontes de energia se combinem de forma a criar 

um sistema Único de geração eficiente, limpa e econômica respeitando a legislação 

vigente e proporcionando a melhor experiência ao usuário. 

Através do uso da inteligência artificial, o sistema poderá viabilizar uma 

economia real no custo do KW/h podendo promover um meio sustentável de geração e 

mini geração de energia. 
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