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 para que o homem consiga ligar suas máquinas diretamente na própria natureza.  

Imagine o que está por vir... 

Nikola Tesla  



 

RESUMO 

 

Os sistemas elétricos de potência, sejam em economias desenvolvidas ou em 
desenvolvimento, estão passando por mudanças fundamentais, com ênfase na 
baixa emissão de carbono e na responsabilidade pelo lado da demanda. Essa 
transformação consiste na modernização das tecnologias de geração, transmissão, 
distribuição e uso final da energia elétrica, visando abordar questões que vão desde 
as preocupações com mudanças climáticas até a possibilidade de proporcionar ao 
usuário final maior participação no gerenciamento do sistema elétrico. A este novo 
conceito é dado o nome de Redes Elétricas Inteligentes, que através da utilização da 
tecnologia da informação, automação e comunicação para monitoração e controle 
da rede elétrica, permite a implantação de estratégias de controle, otimização da 
rede elétrica e comunicação bidirecional com a concessionária, provendo recursos 
de interação com o consumidor, através dos meios que fazem parte do cotidiano, 
como é o caso dos dispositivos móveis, que podem servir como ferramenta para a 
gestão de redes elétricas inteligentes. O principal objetivo desse trabalho é 
desenvolver uma aplicação para dispositivos móveis para o gerenciamento de 
energia de redes elétricas inteligentes, com foco na inserção da geração de energia 
renovável e armazenamento de energia em unidades consumidoras em baixa 
tensão. Nesse sentido, esse trabalho apresenta as ferramentas e métodos de 
monitoramento e controle do consumo e geração de energia, que subsidiam o 
desenvolvimento de uma aplicação para uso em dispositivos móveis na plataforma 
Android, através da qual o consumidor poderá visualizar informações de consumo e 
geração de sua unidade consumidora. Esta ferramenta foi testada usando-se um 
ambiente virtual de simulação computacional, fornecendo subsídios para a utilização 
da energia de forma consciente, oportunizando a mudança dos hábitos de consumo, 
e o controle adequado dos sistemas de geração e armazenamento de energia. 
 
Palavras-chave: Redes elétricas inteligentes. Aplicação Android. Fontes de energia 
renováveis. Armazenamento de energia. 
 

  



 

ABSTRACT 

 

Power systems in developed or developing economies are undergoing fundamental 
changes, with emphasis on low-carbon and responsibility on the demand side. This 
transformation consists of modernization of generation, transmission, distribution and 
consumer technologies, aiming issues from concerns about climatic changes even 
the possibility of providing the consumer more participation in managing the power 
system. This new concept is known as smart grid, which uses information and 
communication technology and automation for monitoring and control the power grid, 
and allow the implementation of control strategies, optimization of the electrical 
network, using bidirectional communication with the electrical distribution company, 
providing resources for interaction with the consumer, through medias that are part of 
everyday life, as mobile devices, which can serve as a tool for monitoring and control 
the smart grid. The main objective of this dissertation is to develop an application for 
mobile devices to energy management in smart grid, which focuses on renewable 
energy sources integration with energy storage systems in low voltage consumers. In 
this way, this project presents the tools for energy management, that support the 
development of and application for mobile devices on the Android platform, through 
which customers can view information, consumption and generation of his home. 
This application was tested using a virtual environment of computational simulation 
providing subsidies for the use of energy consciously, by changing customer habits, 
and by adequate control of their generation and storage systems. 
 
Key words: Smart grid. Android application. Renewable energy sources. Energy 
storage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Sistemas de geração de energia sejam em economias desenvolvidas ou em 

desenvolvimento estão passando por mudanças fundamentais, com ênfase na baixa 

emissão de carbono e na responsabilidade pelo lado da demanda, o que provocará 

uma profunda transição do modelo de infraestrutura centralizada para um modelo 

geração distribuída (CHEUNG et al., 2010). 

A geração distribuída pode ser derivada de energias renováveis como 

energia solar, energia eólica, hidráulica ou a energia dos oceanos e estão 

rapidamente se tornando partes integrantes dos sistemas de geração ao redor do 

mundo (BLAABJERG; CHEN; KJAER, 2004). 

No caso da energia solar, ao longo da última década a tecnologia 

fotovoltaica tem mostrado potencial para tornar-se uma das fontes de eletricidade 

predominantes no mundo, com um crescimento robusto e contínuo mesmo em 

tempos de crise financeira e econômica (EPIA, 2012). 

Tradicionalmente a gestão da geração de energia, da rede de distribuição e 

das cargas tem sido consideradas como processos bastante independentes. Junto 

com uma quantidade crescente de geração distribuída, essa abordagem inicial está 

mudando gradativamente. Uma quantidade considerável de recursos energéticos 

renováveis, que representam a geração distribuída, mas também recursos 

energéticos ativos, tais como cargas, baterias e veículos elétricos híbridos plug-in 

(PHEV) será aumentada. Uma das principais barreiras para a penetração de 

recursos ativos na rede de distribuição é a complexidade do processo de 

interconexão, devido a forma atual de gestão das redes de distribuição, bem como 

dos recursos ativos que não estão suficientemente desenvolvidos para uma fácil 

interconexão. Outro grande desafio da geração distribuída por fontes intermitentes 

de energia é manter o balanço de potência entre a produção e o consumo, que afeta 

os níveis de frequência e a estabilidade da rede. A solução para realizar o 

gerenciamento eficiente e confiável da geração distribuída será possível através das 

redes elétricas inteligentes (JÄRVENTAUSTA et al., 2010).  

As redes elétricas inteligentes (do inglês, Smart Grid) podem ser entendidas 

como um conceito de transformação da rede de energia tradicional através do uso 
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de controles automáticos avançados e técnicas de comunicações e outras formas de 

tecnologia da informação. Ele integra novas ferramentas e técnicas de geração, 

transmissão e distribuição (MOKRYANI et al., 2010). 

Inicialmente definidos como uma estrutura avançada de medição para prover 

gerenciamento pelo lado da demanda e eficiência energética, após vários 

desenvolvimentos levaram a uma expansão dessa visão, como a ênfase na proteção 

ambiental ao incluir energia renovável no pensamento do sistema, melhor uso da 

energia de forma a manter a confiabilidade do sistema e não menos importante, o 

avanço do gerenciamento pelo lado do consumidor (RAHIMI; IPAKCHI, 2010). 

Outro aspecto das redes elétricas inteligentes é a possibilidade da 

comunicação bidirecional entre fornecedor e consumidor de energia, que pode ser 

usada pelo mesmo para aperfeiçoar seu consumo, seja maximizando o uso, sejam 

minimizando os custos da energia (CONEJO; MORALES; BARINGO, 2010). 

Neste cenário de comunicação bidirecional prover o consumidor com 

recursos é fundamental para o aperfeiçoamento mencionado previamente. Uma 

forma de prover recursos de interação entre consumidor e empresa de fornecimento 

é usando dos meios que fazem parte do dia a dia, como é o caso das aplicações de 

celulares. 

A FIGURA 1 mostra a integração das fontes renováveis utilizando o conceito 

de geração distribuída. A usina convencional deixa de ser a única fonte de energia 

dividindo espaço com usinas termoelétricas, células combustíveis, micro turbinas, 

aero geradores e também microgeração (residencial, por exemplo), utilizando 

painéis fotovoltaicos e sistemas de armazenamento através de baterias, super 

capacitores e volantes de inércia (do inglês, flywheels). Com a introdução desses 

novos elementos deve haver um controle para gerenciar a integração das fontes de 

energia, como também se faz necessário a instalação de medidores inteligentes (do 

inglês, smart meter) para que os consumidores possam ter controle dos seus gastos 

com energia. 
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FIGURA 1 – DIAGRAMA DE UMA REDE INTELIGENTE DE ENERGIA (SMARTGRID) 

FONTE: Adaptado de ImpresaGreen (2010). 

 

O desenvolvimento de aplicações para celulares atualmente não se confina 

apenas a pessoas com perfil de programadores, pelo contrário é encorajada para 

que cada vez mais aplicações sejam desenvolvidas pelos usuários (BALAGTAS-

FERNANDEZ; HUSSMANN, 2009). 

Baseado nos conceitos previamente mostrados surgiu a iniciativa deste 

trabalho, em desenvolver uma aplicação para dispositivos móveis que permite a 

gestão de energia de uma residência, que possui microgeração de energia através 

de painéis fotovoltaicos, sistema de armazenamento, medidor inteligente e 

micromedidores inteligentes. As informações disponibilizadas pela aplicação 

permitirá ao consumidor tomar decisões mais precisas do como gerenciar suas 

cargas e seu consumo, fazendo uso da rede de energia tradicional ou do sistema de 

armazenamento de energia. O aplicativo aplica-se a um determinado cenário de 

rede elétrica inteligente, podendo ser customizado para atender a outras topologias 

de redes elétricas. 

Há ainda a multidisciplinaridade envolvida, com a união de conhecimentos 

da engenharia eletrotécnica, eletrônica, telecomunicações, desenvolvimento de 

software e que levam a uma visão mais ampla do mestrando. 
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1.2 PROBLEMA 

 

O maior problema enfrentado atualmente pelo sistema elétrico é o elevado 

consumo de energia em horários de pico e a previsão de aumento da demanda de 

energia para os próximos anos. A redução do consumo de energia em horários de 

pico atualmente limita-se na conscientização da população. Para tornar realidade 

essa redução de energia, a ANEEL publicou em 14 de agosto de 2012, a Resolução 

Normativa nº 502/12, que regulamenta os sistemas de medição eletrônica de energia 

elétrica de unidades consumidoras do Grupo B (residencial, rural e demais classes, 

exceto baixa renda e iluminação pública). A utilização dos medidores eletrônicos 

permitirá tarifação diferenciada, estimulando o consumo em horários que a tarifa é 

mais barata para o consumidor (ANEEL, 2012). 

Neste contexto, com o futuro crescimento das redes elétricas inteligentes e 

geração distribuída no consumidor, será necessário uma forma de integração dos 

componentes deste sistema. Esse trabalho se propõe a estudar e desenvolver um 

sistema que gerencie a inserção da energia renovável e armazenamento em uma 

residência através de um aplicativo para celular, permitindo ao consumidor fazer uso 

consciente e eficaz da energia elétrica, reduzindo o valor de sua fatura. 

 

1.3 HIPÓTESE 

 

A hipótese da presente pesquisa admite que a demanda de energia elétrica 

de uma residência, que utiliza os conceitos de rede elétrica inteligente com geração 

distribuída, pode ser otimizada através da inserção da energia armazenada em 

determinados horários, que podem ser definidos pelo usuário ou baseando-se no 

histórico de consumo e na energia disponível armazenada.  
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma aplicação para 

dispositivos móveis para o gerenciamento de energia de redes elétricas inteligentes, 

com foco na inserção da geração de energia renovável e armazenamento de 

energia. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Estabelecer uma topologia elétrica de uma planta genérica contendo sistema 

de geração de energia renovável e armazenamento de energia no âmbito das 

redes elétricas inteligentes; 

 Simular os dados de geração e consumo de uma planta genérica de redes 

elétricas inteligentes; 

 Simular a comunicação entre a aplicação e o servidor de dados; 

 Desenvolver e validar a aplicação em um smartphone com os dados 

simulados; 

 Validar os métodos de gestão de energia em diversos cenários de consumo 

simulados. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

As redes elétricas inteligentes prevê que o consumidor será também um 

produtor de energia elétrica, através da microgeração por fontes renováveis. Com 

isso o consumidor passa a exercer um papel ativo em relação a operação do 

sistema.  

Este trabalho utiliza como cenário de estudo um consumidor residencial com 

medidor inteligente, sistema fotovoltaico, sistema de baterias e micromedidores 

inteligentes. O aplicativo proposto vem de encontro a necessidade de gestão desses 

novos elementos na rede, possibilitando seu monitoramento e controle, mas serve 

principalmente como uma ferramenta para o gerenciamento de energia elétrica, 
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permitindo visualização da  previsão do consumo e o estabelecimento de metas, de 

forma que o consumidor possa adequar seu perfil de consumo para atingi-las, 

permitindo a redução do valor da fatura de energia elétrica ao final do mês, ou seja, 

trata-se de uma importante ferramenta para viabilizar o gerenciamento de energia 

pelo consumidor. 

O aplicativo também trará muitos benefícios ao sistema elétrico e para a 

concessionária de energia, que reduzirá a demanda no horário de pico pela 

aplicação de tarifação diferenciada, postergando a necessidade de construção de 

novas usinas. 

Este trabalho também possui um aspecto inovador, visto que existe pouca 

documentação relacionada ao desenvolvimento de aplicações para dispositivos 

móveis para redes elétricas inteligentes.  

 

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente capítulo mostrou um breve contexto do trabalho, principais 

objetivos e suas justificativas. Os demais capítulos seguem conforme a descrição 

abaixo. 

No capítulo 2 apresentam-se os conceitos relativos às Redes Elétricas 

Inteligentes, Infraestrutura Avançada de Medição (IAM) e às arquiteturas de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

No capítulo 3 são apresentadas as principais plataformas de 

desenvolvimento para aplicativos móveis e sua arquitetura, destacando-se a 

plataforma Android, IOS e Windows Phone. 

No capítulo 4 apresentam-se os materiais e métodos utilizados no 

desenvolvimento do trabalho, incluindo os softwares utilizados para o 

desenvolvimento do aplicativo e os métodos de gerenciamento de energia 

implementados no aplicativo. 

O capítulo 5 apresenta a análise e discussão dos resultados obtidos nos 

testes do método de balanço energético diário, método de previsão para 

gerenciamento do consumo mensal e método de acompanhamento de meta 

energética. 

E finalizando, o capítulo 6 expõe as conclusões do trabalho e propõe 

trabalhos futuros. 



23 

2 REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES 

 

2.1 CONCEITO 

 

A maneira como a energia elétrica é fornecida ao consumidor nos dias atuais 

é a mesmas desde a criação da primeira rede de energia elétrica feita por Nikola 

Tesla em 1888, desde então não ocorreram inovações tecnológicas significativas na 

área de distribuição de energia elétrica. As redes elétricas não evoluíram para 

encarar os desafios que terão que ser enfrentados nos próximos anos, como 

ameaças à segurança, possibilidade de uso de energia alternativa e intermitente, 

metas de economia de energia para redução de picos de demanda. Este setor tem 

se mantido inalterado por quase cem anos, mesmo com os avanços das 

telecomunicações, computação e eletrônica, neste período (MME, 2011). 

A rede de energia elétrica existente é de natureza unidirecional. São 

convertidos apenas um terço da energia combustível em eletricidade, sem 

recuperação da perda de energia, sendo que 20% da capacidade de geração atende 

apenas o pico de demanda. As redes elétricas atuais utilizam uma topologia 

hierárquica, sofrendo de falhas de “efeito dominó” (FARHANGI, 2010). 

O contexto político-econômico mundial vem demandando dos países 

desenvolvidos e emergentes por um sistema elétrico mais flexível, confiável, 

eficiente e otimizado, tanto em recursos como em custos, permitindo uma menor 

participação do carvão mineral e petróleo em suas matrizes energéticas. Esta 

tendência de mudança promove a atualização do sistema elétrico com a 

incorporação dos avanços tecnológicos, causando profundas mudanças no sistema 

elétrico existente, fazendo surgir um novo sistema cuja denominação atribuída é 

Smart Grid ou rede elétrica inteligente (GOMES et al., 2010). 

O termo “Smart Grid” foi utilizado pela primeira vez em 2005 em um artigo 

escrito por S. Massoud Amin e Bruce F. Wollenberg, publicado na revista IEEE P&E, 

com o título “Toward a Smart Grid” (AMIN; WOLLENBERG, 2005). O conceito de 

rede elétrica inteligente difere de acordo com quem define, podendo ser focado mais 

na área de automação de rede, na cadeia de fornecimento de energia ou ainda na 

melhoria dos canais de interação e serviços para o consumidor.  
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Segundo o U.S Department of Energy (2009), define que rede elétrica 

inteligente não é uma “coisa”, mas uma “visão” que deve ser construída e 

completada de acordo com as necessidades do mercado, levando em consideração 

diversas perspectivas (social, ambiental, política, econômica, etc...). Em uma visão 

mais tecnológica, descreve as redes elétricas inteligentes como aquelas que 

permitem participação ativa dos consumidores no mercado de eletricidade, 

acomodam sistemas de geração e armazenamento distribuídos, permitem a 

prestação de novos serviços, melhoram a qualidade, aperfeiçoam a gestão dos 

ativos, permitem a recuperação automática da rede (do inglês, self-healing), e 

também mais resistentes a ataques cibernéticos ou a desastres naturais (U.S 

DEPARTMENT OF ENERGY, 2009). 

Rede elétrica inteligente ainda é um conceito em desenvolvimento, sendo 

que distintas definições lhe são aplicadas. No entanto, há um consenso geral no que 

se refere à lista básica de suas características (GOMES et al., 2010). 

Algumas das características atribuídas às Redes Elétricas Inteligentes são 

(IEA, 2011): 

 Autorrecuperação: capacidade de automaticamente detectar, analisar, 

responder e restaurar falhas na rede; 

 Participação proativa dos consumidores: possibilidade de incluir os 

equipamento e comportamento dos consumidores nos processos de 

planejamento e operação da rede; 

 Tolerância a ataques externos: capacidade de mitigar e resistir a 

ataques físicos e cyber-ataques; 

 Capacidade para acomodar uma grande variedade de fontes e 

demandas: capacidade de integrar de forma transparente (plug and 

play) uma variedade de fontes de energia de várias tecnologias; 

 Resposta à demanda mediante atuação remota em cargas dos 

consumidores; 

 Viabiliza e beneficia-se de mercados de energia, favorecendo o 

mercado varejista e a microgeração; 

 Integração e interoperabilidade entre os diversos fornecedores de 

hardware e software. 
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A transição da rede elétrica tradicional para a rede elétrica inteligente 

ocorrerá de forma incremental, novas tecnologias serão introduzidos em partes da 

rede, trabalhando em conjunto a rede legada. A expansão das redes elétricas 

inteligentes sobre a rede legada tenderá para uma rede com uma nova visão.  

A criação de Microrredes Inteligentes (Smart Microgrids) é uma das 

inovações tecnológicas mais promissoras nas implementações de redes elétricas 

inteligentes. As microrredes permitirão a conexão de fontes de energia de diferentes 

tipos e capacidades, dispositivos de armazenamento de energia e cargas especiais. 

Trabalhando como pequenos sistemas de energia elétrica, podem operar de forma 

semiautomática, conectado ao sistema da concessionária ou isolado. Através da 

utilização de conversores eletrônicos de potência, permitirá a conexão e controle de 

diversas fontes de geração e armazenamento de energia e cargas especiais 

(FALCÃO, 2010). 

Os benefícios das microrredes inteligentes incluem o aumento da 

confiabilidade do sistema elétrico, pois uma vez que interligado ao SIN (Sistema 

Interligado Nacional), reduzirá os riscos de apagões e quedas durante os períodos 

de pico. Também torna fácil e eficiente o atendimento ao crescimento da demanda, 

através da microgeração distribuída. As microrredes permitem aproveitar ao máximo 

as fontes de energia limpas e renováveis, pois incluem localmente baterias e 

armazenadores de energia, possuindo uma maior flexibilidade para explorar diversas 

fontes de energia (ALCÂNTARA, 2011). 

O processo de implantação das redes elétricas inteligentes deverá seguir 

alguns passos: 

1. Instalação da infraestrutura de dispositivos inteligentes; 

2. Instalação da infraestrutura de comunicação; 

3. Integração e interoperabilidade; 

4. Disponibilização de ferramentas analíticas; 

5. Otimização operativa. 

A rede inteligente será capaz de antecipar, detectar e resolver problemas no 

sistema através da utilização de sensores que repassam as informações em tempo 

real e atuam através de controles automatizados, que permitirão o isolamento de 

áreas afetadas redirecionando o tráfego de energia de forma manter o maior número 

de clientes atendidos. Desta maneira é possível evitar e mitigar problemas de falta 

de energia, melhorando a qualidade do serviço.  
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Será possível a inserção na rede de diversas formas de geração de energia, 

como células-combustíveis, fontes intermitentes como painéis fotovoltaicos, 

geradores eólicos e outras fontes de geração distribuída. Essas fontes estarão 

próximas à carga e permitirão ao consumidor a compra e venda de energia 

excedente. Para a popularização das fontes intermitentes de energia ainda é 

necessário o avanço tecnológico e a redução nos custos dos sistemas de 

armazenamento de energia (MME, 2011). 

As redes elétricas inteligentes demonstram trazer benefícios a todos os 

envolvidos, principalmente à companhia de energia elétrica, seus clientes e ao meio 

ambiente. Sua aplicação resolverá questões que vão além da redução de perdas por 

parte das empresas fornecedoras de energia, chegando a viabilizar a utilização 

efetiva e eficaz de fontes de energia limpa.  

 

2.2 MEDIÇÃO INTELIGENTE  

 

Aproximadamente 90% das faltas de energia e distúrbios têm suas origens 

na rede de distribuição, por isso o passo inicial para as redes elétricas inteligentes 

deve começar na parte inferior da cadeia, no sistema de distribuição. O rápido 

aumento nos custos das energias fósseis, aliado à incapacidade das empresas de 

energia em expandir sua capacidade de geração e o aumento da demanda por 

eletricidade, tem acelerado a necessidade de modernizar os sistemas de 

distribuição, introduzindo tecnologias que possam ajudar com a gerência pelo lado 

da demanda e garantir sua receita (FARHANGI, 2010).  

As maiorias dos investimentos em infraestrutura estão focados na medição 

do sistema de distribuição, através da leitura automática de medidores (do inglês, 

Automatic Meter Reading - AMR), que permite ler os dados de consumo, alarmes e 

estado das instalações do cliente. A tecnologia AMR parece bastante atrativa, mas 

não resolve o maior problema que é a gerência pelo lado da demanda.  Devido a 

sua característica de comunicação unidirecional, sua utilização fica limitada a ler os 

dados do medidor, não permitindo a tomada de ações corretivas baseados nas 

informações recebidas do medidor, ou seja, sistemas AMR não permitem a transição 

para as redes elétricas inteligentes, aonde a premissa básica é o controle em todos 

os níveis.  Por isso ao invés de investir em AMR, as distribuidoras pelo mundo 

passaram a utilizar a Infraestrutura Avançada de Medição (do inglês, Advanced 
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Metering Infrastructure - AMI) que permite comunicação bidirecional com o medidor 

(FARHANGI, 2010). 

O sistema AMI é o primeiro passo para tornar a rede elétrica tradicional em 

uma rede elétrica inteligente, pois adiciona diversas novas funcionalidades no 

medidor, que passa a servir de canal de comunicação entre a concessionária e seus 

consumidores. Essa infraestrutura inclui novas redes de comunicação, banco de 

dados, sistemas de gerenciamento de dados de medição e um centro de medição, 

aonde todo sistema é monitorado de forma online. A comunicação bidirecional pode 

ser utilizada de diversas maneiras, como por exemplo, alteração dos postos 

tarifários, envio de comandos de corte e religamento remotos e envio de mensagens 

para o consumidor. Os medidores AMI abrem um novo canal de serviços, podendo 

monitorar e controlar sistemas de geração distribuída e de gestão pelo lado da 

demanda (TOLEDO, 2012). 

A utilização de sistemas AMI facilitará a inserção das microrredes 

inteligentes. O conceito fundamental de microrrede pode ser entendido como um 

sistema integrado que consiste em recursos de energia distribuídos e várias cargas 

elétricas operando como uma única rede única e autônoma, em paralelo ou “ilhada” 

da rede já existente de distribuição de eletricidade. Os recursos distribuídos são, na 

configuração mais comum, conectados em seus próprios alimentadores, que estão 

por sua vez ligados à rede em um único ponto de acoplamento comum. As 

microrredes podem ser vistos como blocos de construção de uma rede inteligente.  

A FIGURA 2 mostra a evolução necessária para se chegar às redes elétricas 

inteligentes. 

 

FIGURA 2 – EVOLUÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES 

FONTE: Adaptado de Farhangi (2010). 
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A FIGURA 3 apresenta uma visão de Farhangi (2010) dos componentes que 

compõe uma rede inteligente, e mostra que quanto maior o investimento em 

tecnologias de redes elétricas inteligentes, maior o retorno do investimento. 

 

FIGURA 3 – RETORNO DE INVESTIMENTO EM REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES 

FONTE: Adaptado de Farhangi (2010). 

 

No Brasil, visando padronizar o conceito de medidor inteligente, a ANEEL 

(Agência Nacional de Energia Elétrica) lançou a Audiência Pública número 43/2010 

(ANEEL, 2010), que propôs as funcionalidades mínimas para os medidores 

eletrônicos inteligentes: 

 Medir o valor eficaz instantâneo de tensão; 

 Medir energia ativa; 

 Medir a energia reativa indutiva, considerando apenas a frequência 

nominal (60Hz); 

 Possuir relé para ações remotas de corte e religamento; 

 Computar os valores de demanda ativa e reativa, porém, sem tarifação 

binômia para consumidores do grupo B; 

 Calcular os índices de qualidade do fornecimento DIC, FIC, DMIC, DRP e 

DRC; 

 Possuir no mínimo quatro postos horários para tarifas horosazonais; 

 Possuir módulo de comunicação bidirecional; 

 Comunicação através de protocolos abertos. 
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A partir a audiência pública número 43/2010, a ANEEL disponibilizou a 

resolução 502/2012 a qual regulamenta a sistemas de energia elétrica de unidades 

consumidoras do grupo B, a qual não contempla todos os requisitos de um medidor 

inteligente. 

 

FIGURA 4 – DIAGRAMA EM BLOCOS DE UM MEDIDOR ELETRÔNICO INTELIGENTE 

FONTE: Adaptado de Toledo (2012) 

 

A FIGURA 4 mostra o diagrama em blocos de um medidor inteligente. Os 

blocos de porta óptica, relógio em tempo real, memória de massa e detector de 

violação são comuns tanto para medidores eletrônicos convencionais como 

medidores inteligentes. Segue abaixo uma descrição dos principais blocos 

(TOLEDO, 2012): 

 Sensores de corrente e tensão: geram sinais de pequena amplitude 

que servem de referência dessas grandezas; 

 Condicionamento: realiza processo de condicionados para valores de 

corrente e tensão dos sensores para o processo de digitalização e 

cálculo metrológico e registro do consumo de energia; 

 Processador: nos modelos de baixo custo utiliza-se um 

microcontrolador ou um DSP (do inglês, Digital Signal Processor). 

Modelos mais complexos utilizam um chip específico para os cálculos 

metrológicos; 
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 Porta óptica: Utiliza comunicação serial para comunicação local, 

permitindo a leitura instantânea dos dados gerados pelo medidor e 

configuração de parâmetros; 

 Relógio em tempo real: utilizado para aplicar tarifação diferenciada, 

data de fechamento da fatura e reposição da demanda; 

 Detector de violação: detecta diversos tipos de tentativas de fraude nos 

medidores, como abertura do medidor, ligação irregular, tentativa de 

invasão eletrônica e recepção de comandos inválidos. 

A tecnologia AMI fornece o consumo em tempo real para a concessionária, 

mas também fornece essa informação ao consumidor através de mostradores IHD 

(do inglês, In-Home Display). Esse mostrador pode fornecer informações de histórico 

de consumo e até mesmo recomendações simples para consumo mais eficiente de 

energia auxiliando o cliente a reduzir os gastos. Os IHDs também auxiliam na 

conscientização do cliente, que passam a compreender melhor a relação entre a 

quantidade de energia consumida e o seu custo, e seu uso tem demonstrado um 

efeito geral de conservação de energia elétrica. Os IHDs podem ser desde websites 

na Internet até simples adaptadores de tomadas elétricas (EARLE et al., 2009). 

A FIGURA 5 mostra um modelo de IHD para usuários domésticos, funciona 

como um coordenador ZigBee®, fornece resposta em tempo real sobre o consumo 

de energia através de tabelas e gráficos. Também mostra o consumo total e análise 

comparativa com consumo de energia normal (HAI SMARTGRID SOLUTIONS, 

2013). 

 

FIGURA 5 – IHD DO FABRICANTE HAI SMARTGRID SOLUTIONS 

FONTE: HAI SMARTGRID SOLUTIONS (2013) 
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2.3 MICROMEDIDORES INTELIGENTES 

 

O medidor inteligente é importante para o consumidor, pois dá subsídio para 

melhorar o gerenciamento de maneira proativa de seu consumo, porém os dados de 

medição são de toda a unidade consumidora, não permitindo saber quais são as 

cargas de maior consumo. Neste caso os micromedidores inteligentes (do inglês, 

smartplugs) são uma opção viável para os consumidores residenciais, fornecendo 

ao usuário informações de consumo individual por equipamento de forma simples e 

fácil. 

Alguns modelos são restritos apenas a medição, sem controle de carga e 

sem sistema de comunicação, servindo apenas para monitoramento do consumo, 

sendo as principais funcionalidades:  

 Medição de tensão; 

 Medição de corrente; 

 Medição de potência instantânea; 

 Medição de energia; 

 Medição de frequência; 

 Medição de potência aparente; 

 Medição do fator de potência; 

 Medição do tempo de consumo. 

As tomadas inteligentes podem possuir um sistema de comunicação, 

fazendo parte da HAN (do inglês, Home Area Network), formando uma rede de 

medição dos dispositivos e ser apresentado ao usuário em uma única interface. 

Também podem ser agregadas funcionalidades como controle das cargas, 

programação de horário de funcionamento, limitação de cargas, programação para 

funcionamento fora do horário de ponta ou controle remoto das cargas conectadas 

ao micromedidor inteligente. 

A FIGURA 6 apresenta um micromedidor inteligente desenvolvida para o 

Programa “Smart Grid Light”, que possui todas as funcionalidades descritas 

anteriormente e também permite ações de gestão pelo lado da demanda. São 

gerenciadas através de um CDA (Controlador Doméstico de Automação) que possui 

uma visão integrada de todos os dispositivos com diversos canais de interação.  
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FIGURA 6 – MICROMEDIDOR INTELIGENTE DESENVOLVIDA NO PROGRAMA 

SMARTGRID LIGHT 

FONTE: Toledo (2012) 

 

2.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM REDES 

ELÉTRICAS INTELIGENTES 

 

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) desempenham um papel 

fundamental nas redes elétricas inteligentes, aumentando a visibilidade da rede o 

que permite a redução das perdas de energia elétrica e o aumento da eficiência da 

operação do sistema de distribuição. Também facilita a gestão e controle da rede de 

energia, cada vez mais distribuída, para garantir a estabilidade e aumentar a 

segurança (EUROPEAN COMMISSION, 2009).  

O custo associado à tecnologia da informação resume-se, principalmente, 

em telecomunicações, modernização dos centros de dados, adaptação dos sistemas 

de informática e integração dos dispositivos de automação. 

A FIGURA 7 compara o modelo convencional das redes elétricas com o 

novo conceito que inclui um fluxo bidirecional de energia e informação de todos os 

elementos da solução. 
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FIGURA 7 – CONCEITO DE INTEGRAÇÃO SMARTGRID 

FONTE: MME (2011) 

Um exemplo de aplicação de TIC em redes elétricas inteligentes é a 

utilização de redes de comunicação para permitir o fluxo de energia e informação 

nos dois sentidos, facilitando a integração das energias renováveis na rede e 

fornecendo ao consumidor ferramentas para otimizar o seu consumo de energia e 

custos. O papel da TIC é garantir performance, segurança, e comunicação confiável 

e o controle de todos os elementos da rede inteligentes. 

 

2.4.1 Sistemas de comunicação 

 

A escolha do sistema para comunicação nas redes elétricas inteligentes, 

entre a unidade consumidora e os centros de operação das concessionárias, 

deverão se basear na necessidade de confiabilidade, segurança e disponibilidade de 

cada serviço oferecido e o tipo de operação a ser executada. Sistemas críticos como 

controle e operação de chaves deverão exigir uma infraestrutura mais robusta, 

rápida e confiável. Operações como leitura de medidores inteligentes podem utilizar 

sistemas de comunicação pública e sem urgência na obtenção dos dados. (MME, 

2011). 

Segundo o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE, 2012), busca-

se para os sistemas elétricos de potência um sistema independente, flexível e 

inteligente, visando à otimização do uso da energia com administração local. Para 

isso é sugerida uma instalação em diversos níveis, conforme FIGURA 8. 
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FIGURA 8 – NÍVEIS DE COMUNICAÇÃO EM UM AMI 

FONTE: CGEE (2012) 

 

A Home Area Network (HAN) é a rede doméstica do consumidor, 

abrangendo os dispositivos internos à residência, como medidores e dispositivos 

portáteis, que fazem parte deste sistema e contempla diversos serviços disponíveis 

ao cliente, não apenas energia elétrica, mas também água, gás (CGEE, 2012). 

Conforme descrito por Lin (2011), a HAN pode utilizar comunicação local por 

tecnologia de comunicação sem fios, e fornece ao usuário uma interface para 

monitorar e controlar eletrodomésticos, obtendo um controle otimizado e eficiente do 

uso de energia elétrica. A HAN pode se referir a vários níveis de monitoramento e 

controle. Soluções mais simples incluem o monitoramento do consumo através do 

medidor inteligente e também através de mostradores de informações. Soluções 

mais avançadas incluem o controle dos eletrodomésticos como a configuração do 

ciclo de descongelamento do refrigerador, ajuste dos termostatos de ar-

condicionado e outras cargas controláveis. 

A Local Area Network (LAN) cobre as informações concentradas em 

diversos medidores, mas também é utilizada para a integração da geração 

distribuída e da infraestrutura local. Toda a comunicação entre a concessionária de 

energia e o medidor inteligente e todas as mensagens trocadas entre medidores 

inteligentes são realizadas pela LAN utilizando protocolo de comunicação mais 

adequado. 

A Wide Area Network (WAN) é a fase final de transporte de informações, 

também conhecido por Backbone. Esta rede realiza a interconexão entre diversos 
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consumidores locais e o setor de distribuição de energia elétrica, ou seja, entre os 

concentradores e a distribuidora. 

O Gerenciamento Avançado da Medição (do inglês, Advanced Metering 

Management – AMM) é o dispositivo gestor da comunicação entre um grupo de AMI 

e os Centros de Controle e Medição (CCM). 

A TABELA 1 relaciona os diferentes níveis de rede e os sistemas e 

tecnologias de comunicação disponíveis para cada nível. 

 

TABELA 1 – RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE REDE, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS DE 

COMUNICAÇÃO 

Rede Equipamento e sistemas Tecnologias de comunicação 

Global Clientes, Reguladores, Associações, etc. Protocolos de internet 

Corporativa Sistemas MDM,OMS,EMS, etc... IEC61970,IEC61968,web services 

WAN - Ampla Roteadores e Repetidores 
SONET, MPLS, Satélite, 

Microondas, IEC61850, DNP3 

LAN – Local Medidores inteligentes, Relés, IEDs 
WiMAX, PLC, Mesh, ADSL, celular, 

cabo, fibra óptica 

HAN - Doméstica Veículos Elétrico, eletrodomésticos inteligentes ZigBee, WiFi, LonWorks, BACnet 

FONTE: Adaptado de CGEE (2012) 

 

2.5 GERENCIAMENTO PELO LADO DA DEMANDA 

 

O conceito de gerenciamento pelo lado da demanda (GLD) surgiu em 

meados dos anos 70, durante a crise do petróleo, em um cenário onde a geração de 

energia era fortemente dependente do petróleo, a demanda era crescente e as 

bruscas oscilações no preço do barril deste combustível, fizeram com que a 

demanda previsível e a oferta de baixo custo se tornassem objetivos cada vez mais 

difíceis de serem alcançados (CAMPOS, 2004).  

O GLD tem sido visto tradicionalmente como um meio de redução de energia 

elétrica em horários de ponta, de forma a postergar a construção de novas usinas 

pelas companhias de energia elétrica. A redução da carga através do GLD traz 

inúmeros benefícios, como aliviar o sistema elétrico, redução do número de 

“apagões” e aumento da confiabilidade do sistema (UNIDO, 2006). 

O GLD tem como objetivo amplo remodelar a curva de carga, alterando seu 

perfil de consumo, que podem ser divididas em seis categorias conforme a FIGURA 

9. 
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FIGURA 9 – TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE CARGA 

FONTE: Adaptado de Gellings (1989) 

 

Redução do pico: Técnica que reduz o consumo de energia em horários de 

ponta, através do controle direto da carga (normalmente eletrodomésticos) dentro da 

unidade consumidora pela empresa de energia. Incentivos tarifários são oferecidos 

aos consumidores pela participação desse sistema. 

Preenchimento de vale: Preenche os vales da curva de carga, aumentando o 

consumo em horários fora do horário de ponta. Melhora a relação entre a demanda 

média e a demanda máxima, reduzindo assim o custo de geração. 

Deslocamento de carga: Altera o padrão de consumo, deslocando a carga 

em horário de ponta para fora deste período. Este deslocamento é possível através 

de incentivos tarifários, incentivando os consumidores a optarem por utilizar a 

energia em horários onde a tarifa é mais barata. 

Conservação energética: Mudança na curva de carga devido à 

conscientização dos consumidores para a eficiência energética, que passam a 

utilizar equipamentos que consomem menos energia. Um bom exemplo aplicado no 

Brasil é o Selo Procel, desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), tem por objetivo orientar o consumidor 

no ato da compra, indicando os produtos que apresentam os melhores níveis de 

eficiência energética dentro de cada categoria, proporcionando, assim, economia na 

conta de energia elétrica. Também estimula a fabricação e a comercialização de 

produtos mais eficientes, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e a 

preservação do meio ambiente. 
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Crescimento estratégico: Ocorre pelo estímulo da empresa de energia na 

venda de energia elétrica e o preenchimento de vales. Ocorre através de incentivos 

e descontos promocionais. Futuramente pode incluir também novas tecnologias 

como veículos elétricos, processos de aquecimento industrial e automação.  

Curva de carga flexível: conceito relacionado à confiabilidade, onde o 

consumidor pode permitir o corte da carga ou redução da qualidade do serviço em 

troca de incentivos financeiros.   

Embora seja um tema discutido desde meados da década de 1980, o 

advento de redes elétricas inteligentes traz, devido a uma maior integração da 

tecnologia da informação e comunicação, junto com o sistema elétrico de potência, 

novas oportunidades e desafios para o GLD, possibilitando uma efetiva extensão 

das atividades da concessionária de energia para o cliente e abre uma nova 

perspectiva do planejamento e operação da distribuição de energia elétrica. Neste 

novo modelo, o consumidor de baixa tensão será incentivado a mudar seus hábitos 

reduzindo o consumo de energia em horários de pico, através de tarifas 

diferenciadas, que só é possível através de sistemas AMI. A utilização de fontes de 

energia de pequeno porte de microgeração própria do consumidor será facilitada 

com as redes elétricas inteligentes, além de ter possibilidade de retorno 

compensativo de desconto ao “prosumidor” devido à comercialização de sua energia 

excedente. Desta forma o consumidor assume o papel de gestor de seu consumo de 

energia elétrica, participando ativamente do processo (CGEE, 2012). 

 

2.6 GERAÇÃO E ARMAZENAMENTO DISTRIBUÍDO 

 

O termo geração distribuída (GD) é muito utilizado nos dias atuais, mas não 

é tão recente quanto parece. No ano de 1882, Thomas A. Edison construiu a 

primeira central de geração que fornecia energia para lâmpadas incandescentes 

para 59 clientes, em uma área de um quilômetro quadrado. Este é o conceito mais 

simples de geração distribuída, uma fonte geradora localizada próxima à carga 

(DIAS; BOROTNI; HADDAD, 2004). 

Segundo Ackerman (2001), a geração distribuída pode ser definida como 

uma fonte de geração conectada diretamente na rede de distribuição ou ao 

consumidor. O autor classifica a geração distribuída em função da potência em: 
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 Micro GD: menos de 10 kW; 

 Pequena GD: entre 10kW e 500kW; 

 Média GD: entre 500kW e 5MW; 

 Grande GD: entre 5MW e 50MW. 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética – EPE(2012), define a geração 

distribuída como aquela geração localizada próxima ao consumidor final, cuja 

instalação objetiva o atendimento prioritário a este, podendo ou não gerar 

excedentes energéticos comercializáveis para além das instalações do consumidor 

final. Os parâmetros como porte da unidade geradora, fonte energética utilizada, 

grau de impacto ambiental e classificação regulatória, não são considerados 

elementos restritivos para enquadrar ou não uma instalação geradora de energia. A 

classificação por porte utilizada, trata os empreendimento do ponto de vista do 

investimento, modo de operação e barreiras à implementação. As unidades 

geradoras de grande porte estão associadas normalmente à lógica industrial, e a 

geração distribuída de menor porte apresenta uma lógica mais vinculada à realidade 

de residências e do setor comercial. 

No Brasil, a ANEEL na Resolução normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, 

estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração 

distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de 

compensação de energia elétrica. Nesta resolução classifica a geração distribuída 

em: 

 Microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 

potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes com 

base em energia hidráulica, solar , eólica, biomassa ou cogeração 

qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede 

de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; 

 Minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 

potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW para 

fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou 

cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, 

conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades 

consumidoras. 
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Esta resolução também define o sistema de compensação de energia, como 

um sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com micro ou 

minigeração distribuída é cedida à distribuidora local e posteriormente compensada, 

através de um sistema de crédito de energia. 

Outras definições, independentes da capacidade instalada, têm sido 

adotadas. Segundo o CIGRE, geração distribuída é a geração que não é planejada 

de modo centralizado, nem despachada de forma centralizada, não havendo, 

portanto, um órgão que comande as ações das unidades de geração 

descentralizada. Para o IEEE, geração descentralizada é uma central de geração 

pequena o suficiente para estar conectada a rede de distribuição e próxima do 

consumidor (MALFA, 2002). 

É possível observar que não há um consenso na definição de geração 

distribuída, divergindo normalmente no que diz respeito ao ponto de conexão do 

gerador na rede, nos níveis máximos de potência instalada e na subclassificação 

dos empreendimentos. 

As redes elétricas inteligentes facilitarão a inserção da micro e minigeração, 

principalmente no cenário posterior ao lançamento da Resolução Normativa nº 

482/2012. A microgeração contribuirá com o sistema elétrico para os aumentos de 

carga de forma otimizada, reduzindo os picos de demanda e favorecendo o uso de 

novas tecnologias, como por exemplo, o abastecimento de uma frota de veículos 

elétricos e o uso de equipamentos inteligentes gerenciáveis via internet, criando 

serviços antes inexistentes e impulsionando a eficiência energética (CGEE, 2012). 

 

2.7 ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 

A Energia Solar Fotovoltaica vem sendo cada vez mais utilizada em 

substituição aos métodos convencionais de geração de eletricidade nos dias atuais, 

devido ao interesse da sociedade por questões ligadas à proteção do meio 

ambiente, devido à escassez dos recursos energéticos e pela procura por novos 

recursos alternativos não poluentes.  

Existem diversas maneiras de transformar a radiação solar, sendo uma 

delas através de células solares, que realizam a conversão direta da energia solar 

em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. Esses sistemas têm evoluído 

desde as suas primeiras utilizações desde a década de 50. 
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2.7.1 Evolução da potência fotovoltaica instalada no mundo 

 

Em 1839, Becquerel descobriu o fenômeno fotovoltaico, no qual certos 

materiais poderiam produzir pequenas quantidades de corrente elétricas quando 

expostos à luz (CHUCO, 2007). 

Nos anos 40 e 50 com o desenvolvimento do processo Czochralski permitiu 

a produção de silício cristalino de alta pureza. No início da década de 50 

pesquisadores da BELL Labs reportaram uma eficiência de 6% para células de 

silício monocristalino. O desenvolvimento de células solares cada vez mais eficientes 

para utilização no espaço levou a alguns avanços tecnológicos, sendo que em 1958 

já se encontravam células de até 14% de eficiência. Na década de 70, devido à crise 

petrolífera, ocorreu um grande investimento em programas para reduzir o custo de 

produção de células solares, com o desenvolvimento do silício multicristalino e 

produção de silício diretamente em fita. Na mesma década foi ultrapassada a 

barreira de 20% de eficiência por Dick Swanson da Universidade de New South 

Wales, Austrália. Os investimentos continuaram nas décadas de oitenta e noventa, 

motivados pela consciência crescente da ameaça de alterações climáticas devido à 

queima de combustíveis fósseis, sendo atingida a eficiência de 24,7% para células 

monocristalino, eficiência superior a 20% para células em silício multicristalino e 

rendimentos superiores a 34% com células em cascata (também conhecido por 

tandem) que consiste na superposição de várias células semicondutoras   

(VALLÊRA; BRITO, 2004). 

No ano de 1991 mais de 50 MW de módulos solares já estavam em 

funcionamento e algumas plantas de energia já podiam ser encontradas em vários 

lugares do mundo, com um aumento de 20% ao ano na produção de módulos 

solares (OLIVEIRA, 2008). 

Entre os anos de 1996 e 2006 a participação de energia solar na matriz 

mundial aumentou mais de 2000%, sendo que, em 2007 a potência total instalada 

atingiu mais de 9.000 MW, que corresponde mais que 50% da capacidade instalada 

da usina hidrelétrica de Itaipu, de 14 mil MW (ANEEL, 2008). 

A FIGURA 10 mostra a evolução da potência instalada no mundo entre 2000 

a 2013 para produção de eletricidade.  
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FIGURA 10 – POTÊNCIA INSTALADA DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS NO MUNDO (MW)  

FONTE: EPIA (2013) 

Em 2013 foi atingida a marca de 37 GW de capacidade com novas 

instalações fotovoltaicas no mundo, aumentando a capacidade mundial instalada 

para 136,7 GW, o que representa 35% de aumento comparado ao ano anterior. A 

Ásia ultrapassou a Europa como a região que realizou mais instalações fotovoltaicas 

em 2013. A China e o Japão, tiveram 11 GW e 7 GW de aumento de capacidade 

anual respectivamente, juntos com a região da Asia e Pacífico (APAC) 

representaram 57% do mercado global em novas instalações. Com o crescimento da 

China é esperado que este aumento continue nos próximos anos. Em contrapartida 

no mercado fotovoltaico Europeu ocorreu uma desaceleração, devido a cortes nas 

políticas de incentivo pelos governos como França, Espanha, Grécia e outros (EPIA, 

2013). 

 

2.7.2 Células fotovoltaicas 

 

Uma célula fotovoltaica é um dispositivo que, utilizando o efeito fotovoltaico, 

realiza a conversão direta de energia luminosa incidente sobre materiais 

semicondutores em energia elétrica. 

As células fotovoltaica podem ser construídas com diferentes tipos de 

materiais, sendo os mais utilizados são os materiais semicondutores, como o silício 
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(Si), o arseneto de gálio (GaAs), o disseleneto de cobre e índio (CulnSe2) e o telureto 

de cádmio (CdTe). As células fotovoltaicas mais populares disponíveis 

comercialmente são as de silício. A segunda geração de células solares é baseada 

na tecnologia de filmes finos. 

Os principais tipos de células fotovoltaicas, quanto ao processo de 

fabricação são classificadas como silício monocristalino, silício policristalino e filme 

fino (ou silício amorfo). A TABELA 2 apresenta um comparativo das diversas 

tecnologias fotovoltaicas. 

 

TABELA 2 – EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO DE DIVERSOS TIPOS DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

Tipo de célula Vantagens Desvantagens 

Eficiência dos 

produtos 

disponíveis 

Eficiência 

aproximada no 

laboratório 

Monocristalina Alta eficiência 
Processo de produção 

dispendioso 
13% a 18% 25% 

Policristalina 
Custo de produção mais 

econômico 

Requer maior área do que as 

células monocristalinas 
11% a 15% 20% 

Amorfa (filme fino) 

Economia de material 

devido à espessura das 

camadas 

Baixa eficiência (aplicação em 

coberturas , etc.) 
5% a 8% 13% 

FONTE: Adaptado de Bonhagen (2013) 

 

Segundo Gasparin (2009), um arranjo fotovoltaico é a denominação dada 

quando os módulos fotovoltaicos são interligados eletricamente de modo prover uma 

única saída de corrente elétrica contínua. Uma representação esquemática de uma 

célula, módulo e arranjo fotovoltaico podem ser observados na FIGURA 11. 

 

FIGURA 11 – DESENHO DE UMA CÉLULA, MÓDULO E ARRANJO FOTOVOLTAICO 

FONTE: Gasparin (2009) 
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2.7.3 Componentes de Sistemas Fotovoltaicos 

 

Um sistema fotovoltaico de energia é composto por módulos fotovoltaicos e 

também por equipamentos adicionais, como baterias, controladores de carga, 

inversores e outros equipamentos de proteção. Esses componentes variam de 

acordo com a aplicação do sistema. Os módulos fotovoltaicos geram energia em 

corrente contínua e as baterias armazenam a energia obtida durante o dia, 

possibilitando a alimentação da carga durante a noite ou em períodos nublados. 

As baterias mais utilizadas em sistemas fotovoltaicos são as estacionárias 

de chumbo-ácido seladas que, apesar de possuírem um custo mais elevado que as 

baterias automotivas apresentam uma vida útil maior, podendo operar com ciclos 

diários de carga e descarga mais profundos, sendo ideal para este tipo de aplicação. 

O controlador de carga é um acessório que monitora a carga da bateria e 

impede que a mesma se descarregue completamente nos períodos longos sem 

incidência de irradiação solar e de grande consumo, aumentando sua vida útil.  

A função do inversor é a conversão da energia elétrica contínua em energia 

elétrica alternada, permitindo o uso de equipamentos eletroeletrônicos 

convencionais. Normalmente trabalham com tensões de entrada de 12 a 48 V em 

corrente contínua e converter para 120 ou 240 V em corrente alternada na 

frequência de 60 Hz (SANTOS, 2008). 

 

2.7.4 Classificação dos Sistemas Fotovoltaicos 

 

Os sistemas fotovoltaicos podem ser classificados como autônomos, 

interligados à rede ou híbridos. 

Um sistema fotovoltaico autônomo é utilizado para alimentar um conjunto de 

cargas sem a presença da rede elétrica, durante todo o ano. O dimensionamento do 

painel é normalmente se baseia na radiação disponível no mês com menor radiação 

solar.  
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Em conjunto com o painel solar o sistema deve incluir também:  

 Baterias para assegurar a alimentação dos consumidores em 

períodos em que a radiação solar não está disponível. As baterias são 

carregadas sempre que a radiação solar disponível permita gerar 

potência superior a potência da carga da bateria; 

 Controlador de carga, para gerenciar a carga da bateria; 

 Inversor, para converter e alimentar cargas em corrente alternada. 

Alguns sistemas autônomos não necessitam de armazenamento, como por 

exemplo, sistemas de irrigação, onde a água bombeada é diretamente consumida 

ou colocada em reservatórios. Se as bombas forem alimentadas em corrente 

alternada, torna-se necessário a utilização de um inversor (FREITAS, 2008).  

Sistemas híbridos são formando por sistemas autônomos que operam em 

conjunto com outras fontes geradoras de energia, como gerador eólico e diesel. Um 

sistema fotovoltaico, complementando outra fonte de energia, requer menor potência 

do sistema fotovoltaico, reduzindo assim os custos totais. A utilização de várias 

formas de geração de energia aumenta a complexidade do sistema e exige a 

otimização do uso de cada uma das fontes, sendo necessário realizar um controle 

de todas as fontes para que obtenha a máxima eficiência na entrega da energia para 

o usuário (SANTOS, 2008). 

Sistema interligados à rede (do inglês, Grid Tie) são aqueles em que o 

arranjo de módulos fotovoltaicos atuam como uma fonte de energia complementar 

ao sistema elétrico ao qual está conectado. Esses sistemas não utilizam 

necessariamente armazenamento de energia, pois toda a energia gerada durante o 

dia é entregue à rede.  

A FIGURA 12a apresenta um esquema de uma residência com sistema 

fotovoltaico autônomo, e a FIGURA 12b apresenta sistema fotovoltaico conectado à 

rede. 
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(a)  

 

(b) 

FIGURA 12 – (a) SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÔNOMO, (b) SISTEMA FOTOVOLTAICO 

CONECTADO A REDE. 

FONTE: NT-SOLAR PUCRS (2013) 

 

2.8 ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

 

Devido à natureza intermitente das fontes de geração renováveis, como 

energia solar e eólica, é esperado que o aumento de geração distribuída venha 

acompanhada do aperfeiçoamento das tecnologias de armazenamento. As 

instalações de dispositivos de armazenamento servem para “suavizar” a produção 

dessas fontes, melhoram a estabilidade de microrredes, ajudam a realizar o corte de 

pico e servem de proteção contra faltas de energia. 

Atualmente existem diversas tecnologias de armazenamento de energia, 

como super capacitores (capacitores eletroquímicos), bateria de fluxo (ZnBr, VRB e 

PSB), baterias de sódio-enxofre (NaS), baterias de ion-lítio (Li-ion), baterias níquel-

cádmio (Ni-Cd), baterias chumbo-ácido, baterias de metal-ar, acumulação por 

bombeamento, armazenamento de energia por ar comprimido (CAES) e volantes de 

inércia (do inglês, flywheels). A FIGURA 13 mostra a comparação entre as 

tecnologias de armazenamento em termos de eficiência e durabilidade de ciclos de 

carga-descarga (TOLEDO; FILHO; DINIZ, 2010). 
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FIGURA 13 – EFICIÊNCIA E CONFIABILIDADE EM CICLOS DE DESCARGA PARA DIFERENTES 

TECNOLOGIAS DE ARMAZENAMENTO 

FONTE: Adaptado de Toledo; Filho; Diniz (2010)  

 

Sistemas de armazenamento de energia, para aplicações de alta potência, 

que incluem a manutenção da qualidade e fornecimento contínuo de energia exige 

tecnologias de armazenamento como supercapacitores, volantes de inércia e outros, 

são utilizados em frações de segundo para garantir a confiabilidade do sistema. Em 

aplicações de alta energia, que incluem gerenciamento de energia pelo lado da 

oferta e da demanda, balanceamento de carga e corte de pico, tecnologias que 

utilizam o ciclo de carga e descarga diárias são mais viáveis economicamente, como 

células a combustíveis e baterias sódio-enxofre (NaS), são as melhores opções. A 

FIGURA 14 mostra as aplicações de sistemas de armazenamento de acordo com o 

tempo de descarga e potência nominal. 
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FIGURA 14 – APLICAÇÕES DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA EM TERMOS DE 

TEMPO DE DESCARGA E POTÊNCIA NOMINAL 

FONTE: Adaptado de Toledo; Filho; Diniz (2010) 

 

Sistemas de geração distribuída geralmente são de pequena escala, e 

necessitam de apenas alguns MW por poucas horas, como é o caso da geração 

fotovoltaica. Neste caso as baterias de sódio-enxofre (NaS) se apresentam como a 

melhor opção para o gerenciamento de energia, corte de pico e balanceamento de 

carga. Sua desvantagem é seu alto custo, que ainda é alto, mas que tende a reduzir 

com sua utilização em larga escala. 

 

2.8.1 Utilização de sistemas de armazenamento de energia para suavização de 

potência  

 

A potência gerada por grandes instalações fotovoltaicas é de natureza 

intermitente e devido à passagem das nuvens cria uma considerável flutuação na 

potência de saída, que podem ter sérios efeitos na qualidade e segurança quando 

conectados ao sistema elétrico. Para intervalos menores que 10 minutos, essas 

flutuações são diretamente absorvidas pelo sistema elétrico na forma de variação na 

frequência. Se essa variação de frequência exceder os limites permitidos, então 

existe o risco de uma falha no sistema elétrico (MARCOS et al., 2012).  
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É possível minimizar os efeitos da variação de potência de saída de painéis 

fotovoltaicos utilizando sistemas de armazenamento local. Um sistema eficaz de 

suavização da energia de painéis fotovoltaicos necessita de um sistema de 

armazenamento que seja integrado ao sistema inversor e de controle, capaz de 

carregar e descarregar a energia à medida que ocorre a flutuação de potência nos 

painéis fotovoltaicos (HUND; GONZALEZ; BARRETT, 2010). 

Segundo C. Lee, S. Hui (2013), o meio mais eficaz para realizar o 

balanceamento de energia em tempo real é através de armazenamento de energia. 

Para lidar com os transientes rápidos, elementos de armazenamentos de energia 

como bancos de bateria são instalados em paralelo à supercapacitores, que 

permitem absorver corrente a taxas mais rápidas que baterias químicas.  

 Lavrova et al. (2011) apresenta uma solução de sistema de armazenamento 

de energia com baterias que permite descargas lentas (para deslocamento de 

carga), e descargas rápidas (suavizar potência dos painéis fotovoltaicos). Para 

suavizar a intermitência de potência dos painéis fotovoltaicos é utilizado a tecnologia 

UltraBattery, uma bateria de chumbo-ácida de válvula regulada (VRLA) com 

características de ultra-capacitores para aplicações de descarga rápida, e Bateria 

Avançada de Carbono, para realizar o deslocamento da carga. A FIGURA 15 

apresenta a produção do painel fotovoltaico, a curva de demanda e a referência da 

rede.   

 

FIGURA 15 – DESLOCAMENTO DE PICO E SUAVIZAÇÃO DE POTÊNCIA EM UM DIA COM 

GRANDE VARIAÇÃO NA GERAÇÃO DE UM PAINEL FOTOVOLTAICO 

FONTE: Adaptado de Lavrova et al. (2011) 
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Durante o período da manhã, quando não se tem energia suficiente 

produzida pelo sistema fotovoltaico, a utilização da bateria reduz a demanda até um 

determinado nível. Quando a potência do painel fotovoltaico excede a carga, o 

excesso é utilizado para recarregar a bateria lenta. A bateria rápida para suavização 

mantém as variações rápidas de potência dentro de valores pré-estabelecidos.  
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3 PLATAFORMAS DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PARA 

DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias móveis são já parte integrante da vida cotidiana da maioria 

da população mundial. Dispositivos móveis, como tablets e smartphones, 

influenciam na forma como as pessoas se comunicam e como acessam as 

informações. É um mercado em forte crescimento, com imensas oportunidades de 

negócio.  

Os telefones celulares já contam com mais de 4 bilhões de usuários no 

mundo e ganharam status de ferramenta indispensável. Por outro lado, a venda de 

smartphones tem superado a de laptops, o que indica que os smartphones devem 

ganhar espaço como computador pessoal nos próximos anos (LECHETA, 2010).  

A plataforma Android atualmente é o principal sistema operacional para 

dispositivos móveis, seguido pelo iOS da Apple, conforme estudo de mercado 

produzido pela empresa Canalys (CANALYS, 2013). Este estudo mostra que 

durante o primeiro trimestre de 2013, a plataforma Android representa cerca de 

59,5% dos smartphones vendidos em todo o mundo, a Apple, com o iOS, segue a 

plataforma da Google com cerca de 19,3% do mercado e por fim a Microsoft com 

18,1%, conforme FIGURA 16. 

 

FIGURA 16 – PARTICIPAÇÃO NO MERCADO MUNDIAL DE SISTEMAS OPERACIONAIS PARA 

DISPOSITIVOS MÓVEIS NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2013. 

FONTE: Canalys (2013) 
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O Android, por se tratar de uma plataforma aberta, tem sido utilizado como 

base para o desenvolvimento de aplicações em diversas áreas. Seu kit de 

desenvolvimento está disponível de forma gratuita para Windows, Mac OS e Linux, 

permitindo testar as aplicações através de um emulador ou diretamente em qualquer 

dispositivo Android. Devido a essas facilidades, esta plataforma foi escolhida como 

base para desenvolvimento deste trabalho. 

O desenvolvimento de aplicativos móveis com a tecnologia HTML5 vem 

ganhando espaço, devido a sua característica multiplataforma, mas em contrapartida 

são mais lentos e mais limitados. O desenvolvimento de aplicativos nativos para 

Android apresentam melhor usabilidade e fornecem recursos tais como multitoque, 

acesso aos botões físicos, acesso à câmera, geolocalização e resposta mais rápida 

em telas com animações. Para o desenvolvimento deste trabalho optou-se pelo 

desenvolvimento do aplicativo nativo para Android, devido a uma melhor usabilidade 

e disponibilidade de recursos. 

Nos próximos tópicos serão discutidas as principais plataformas para 

dispositivo móveis, o iPhone IOS, Windows Phone e Android. 

 

3.2 IPHONE OS 

 

O iPhone OS  é um sistema operacional de código fechado, derivado do 

MAC OS X que é um sistema Unix-like desenvolvido pela empresa Apple. É o 

sistema operacional de dispositivos como iPhone, iPod Touch e iPad.  

O iPhone OS possui quatro camadas de abstração: a camada do Core OS, a 

camada do Core Services, a camada de Media e a camada Cocoa Touch, conforme 

a FIGURA 17.  

 

FIGURA 17 – CAMADAS DO IPHONE OS 

FONTE: Cho, Nam, Shin (2010). 
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O Core OS e o Core services permitem aos desenvolvedores acesso ao 

sistema de arquivo, acesso a rede, e processamento de dados de baixo nível. A 

camada de Media pode controlar o áudio e vídeo e processar gráficos 2D/3D. A 

camada Cocoa-Touch é uma das mais utilizadas no desenvolvimento de aplicativos 

para o iOS, ela contém as principais APIs necessárias para criação dos aplicativos 

(CHO; NAM; SHIN, 2010). 

 

3.3 WINDOWS PHONE 

 

Desenvolvido pela Microsoft, o sistema operacional Windows Phone 7 foi 

lançado em 2010, como sucessor do sistema operacional Windows Mobile. O 

Windows Phone 8 foi lançado em 2012, com uma nova arquitetura utilizando o 

mesmo Kernel do Windows 8, utilizado em computadores pessoais. 

A empresa não criou uma linguagem ou framework novo para o Windows 

Phone, apenas adaptou as já existentes. É possível programar utilizando C# ou 

Visual Basic com o Framework .NET que fornece toda a base de bibliotecas (LEE; 

CHUVYROV, 2012). 

A FIGURA 18 apresenta o diagrama em blocos da arquitetura do Windows 

Phone.   

 

FIGURA 18 – ARQUITETURA DO WINDOWS PHONE 

FONTE: Whitechapel, McKenna (2013) 

 

O bloco TaskHost representa o modelo de aplicação XAML (eXtensible 

Application Markup Language), que é o principal modelo desde o lançamento do 

Windows Phone 7. O bloco CoreApplication é o novo modelo de aplicação baseado 
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no modelo de aplicações do Windows 8. O Package Manager é responsável por 

instalar e desinstalar aplicações. O Execution Manager controla toda a lógica 

associada com o ciclo de execução das aplicações. O Navigation Server gerencia a 

navegação das aplicações em primeiro plano, encaminhando pedidos ao Execution 

Manager para iniciar ou retornar às aplicações. O Resource Manager é responsável 

por manter o telefone rápido e responsivo, monitorando os recursos do sistema, 

como CPU e memória, aplicando um conjunto de restrições aos aplicativos ou até 

mesmo terminando o aplicativo (WHITECHAPEL; MCKENNA, 2013). 

 

3.4 ARQUITETURA ANDROID 

 

O Android é uma nova plataforma de desenvolvimento para aplicativos 

móveis como smartphones baseados no sistema operacional Linux que possui uma 

interface visual rica, diversas aplicações pré-instaladas e um ambiente de 

desenvolvimento bastante poderoso e que utiliza a linguagem de programação Java. 

O Android foi desenvolvido pela Open Handset Alliance (OHA), liderada pelo Google 

e empresas como HTC, LG, Motorola, Samsung, Sony Ericsson, Toshiba e muitas 

outras, que tiveram por objetivo padronizar uma plataforma de código aberto e livre 

para celulares, para atender as necessidades do mercado atual (LECHETTA, 2010). 

A arquitetura da plataforma Android é dividida em várias camadas: 

Applications, Application Framework, Libraries, Android Runtime e Linux Kernel, 

conforme mostra a FIGURA 19 (SHANKER, 2010). 
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FIGURA 19 – ARQUITETURA ANDROID 

FONTE: Shu (2009) 

Shanker (2010) detalha cada uma dessas camadas: 

 Applications: apresenta uma lista de aplicações padrões como cliente de e-mail, 

programa de SMS, calendário, mapas, navegador, gerenciador de contatos entre 

outros, todos escritos na linguagem Java. 

 Application Framework: estão os componentes que permitem com que novas 

estruturas sejam utilizadas para futuras aplicações, focando a reutilização de 

código. Fazem parte dessa camada os seguintes componentes: 

 Conjunto de componentes gráficos que pode ser reutilizados para construir 

uma aplicação, bem como listas, grids, caixas de texto, botões e até um 

navegador web; 

 Provedores de conteúdo que habilitam às aplicações acessarem dados de 

outras aplicações ou compartilhar seus próprios conteúdos; 

 Gerenciar os recursos que prove acesso a recursos não-codificados como 

strings, gráficos, e arquivos de layout; 

 Gerenciador de notificações que permite que todas as aplicações exibam 

mensagens de alerta personalizáveis na barra de status; 
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 Um Gerenciador de atividades que controlar o ciclo de vida das aplicações, 

liberando memória dos recursos que não estejam mais sendo utilizados. 

 Libraries: camada contendo uma coleção de bibliotecas escritas em C/C++, que 

são utilizadas pela plataforma Android e pelo desenvolvedor através da 

Application Framework 

 Runtime: composto pelas bibliotecas padrão e pela máquina virtual denominada 

Dalvik, que permite que cada aplicação rode dentro do seu próprio processo. 

Esta máquina virtual foi escrita para que os dispositivos possam suportar 

múltiplas máquinas virtuais eficientemente. A Dalvik executa arquivos no formato 

Dalvik Executable (arquivo com extensão .dex), que nada mais é do que uma 

espécie de bytecodes de Java otimizados para o Android. 

 Linux Kernel: Utiliza a versão 2.6 do Kernel do Linux, fornecendo serviços do 

núcleo do sistema como segurança, gerenciamento de memória, gerenciamento 

de processos, pilhas de redes e modelo de drivers.  O Kernel serve como uma 

camada de abstração entre a aplicação e o dispositivo. 

O Android possui um grupo de componentes essenciais no desenvolvimento 

de um aplicativo, que o sistema pode instanciar e executar sempre que for 

necessário, que são: Activity, IntentReceiver, Service e ContentProvider (PEREIRA; 

SILVA, 2009). 

A Activity é o componente mais utilizado, define que existe uma tela, controla 

seu estado e a passagem de parâmetros de uma tela para outra, define os métodos 

que serão chamados quando ocorre algum evento, como pressionar um botão ou o 

toque na tela. Cada Activity possui um ciclo de vida, conforme a FIGURA 20. 
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FIGURA 20 – CICLO DE VIDA DE UMA ACTIVITY 

FONTE: Pereira, Silva (2009) 

 

São quatro os estados de uma Activity: 

  Executando: a atividade que está no visor no dispositivo está neste estado; 

 Parada: uma atividade perdeu o foco da tela para outra atividade, mantém todas 

as informações do seu estado, permitindo voltar nela posteriormente. Pode ser 

finalizada pelo sistema operacional em situações de baixo nível de memória; 

 Interrompida: quando uma atividade não está sendo utilizada pelo usuário, são 

mantidas suas informações de estado, porém são normalmente finalizadas 

quando o sistema operacional  quando é necessário recuperar memória; 

 Finalizada: Activity é encerrada pelo sistema operacional, é o fim do ciclo de vida. 

O componente Services são códigos sem interface com o usuário, executam 

um serviço em segundo plano por tempo indeterminado, geralmente vinculado a 

algum processo. Normalmente utilizada para criar um tocador de música MP3, baixar 

arquivos de informações da internet, e outros processamentos demorados sem que 

o usuário perceba. O sistema operacional cuida do seu processo e do 

gerenciamento da memória. 

O Content Provider serve para realizar o compartilhamento de dados entre 

aplicativos, permitindo que outras aplicações possam armazenar e recuperar dados 

no mesmo repositório de outra aplicação. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Neste capítulo serão apresentados os materiais utilizados e a metodologia 

empregada para o desenvolvimento do aplicativo para gerenciamento de energia 

incluindo painel fotovoltaico e armazenamento de energia para redes elétricas 

inteligentes.  

 

4.1 MATERIAIS 

 

Para o desenvolvimento desse trabalho foram utilizadas as seguintes 

ferramentas e tecnologias: 

 Astah community – Ferramenta para modelagem do sistema em UML, 

cuja versão utilizada foi a Astah Community para o desenvolvimento 

dos casos de uso do aplicativo desta dissertação. Para mais 

informações ver ANEXO 1; 

 ADT Bundle – Fornece as bibliotecas e ferramentas necessárias para 

construir, testar e depurar aplicações para a plataforma Android, o qual 

foi utilizado para o desenvolvimento do aplicativo. Mais informações ver 

ANEXO 2; 

 Prototyper – Ferramenta de modelagem de telas, cuja versão utilizada 

foi a Prototyper Free, para fins de modelagem e teste das telas e sua 

navegação. Mais informações ver ANEXO 3; 

 Eclipse EE Tools – Ambiente para desenvolvimento de aplicações em 

Java EE, cuja versão utilizada foi a Juno Service Release 2, 

empregado para o desenvolvimento de servlets e servidor web. Para 

mais informações ver ANEXO 4; 

 Mysql – Sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) que 

utiliza a linguagem SQL (Structured Query Language), cuja versão 

utilizada foi a Mysql 5.6, empregado para construção do banco de 

dados do sistema; 

 Dispositivo móvel com sistema operacional Android, cuja versão 

utilizada foi a versão 4.1.2 rodando em um equipamento Samsung 

Galaxy S2, empregado para executar o aplicativo.  
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4.2 MÉTODO 

 

O desenvolvimento deste trabalho foi realizado em diversas etapas: 

 Desenvolvimento de um cenário de aplicação; 

 Modelagem UML do aplicativo; 

 Modelagem das telas; 

 Modelagem do banco de dados; 

 Desenvolvimento dos métodos de gestão incluindo painéis fotovoltaicos 

e sistema armazenamento. 

Inicialmente desenvolveu-se um cenário de aplicação, para o qual o 

aplicativo foi projetado para funcionar. Na sequencia, procedeu-se a modelagem 

UML do aplicativo através de casos de uso, a modelagem das telas para verificar a 

navegação e usabilidade, desenvolveu-se o modelo do banco de dados, e 

finalmente os métodos para gestão da rede elétrica inteligente, que permite ao 

usuário tomar decisões e modificar seu padrão de consumo. 

 

4.2.1 Desenho conceitual da casa inteligente 

 

A arquitetura conceitual de rede elétrica inteligente utilizada no 

desenvolvimento deste trabalho é uma unidade residencial, alimentada em baixa 

tensão, monofásica, que possui um medidor inteligente, micromedidores inteligentes, 

um sistema fotovoltaico e sistema de armazenamento em baterias.  

O diagrama do cenário é apresentado na FIGURA 21. 
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FIGURA 21 – DIAGRAMA ELÉTRICO CONCEITUAL DE CASA INTELIGENTE 

FONTE: O autor (2013) 

Sendo a unidade residencial, são considerados apenas os valores de 

potência ativa de consumo e de geração de energia, não sendo considerados os 

valores de potência reativa (kvar). 

Este é um cenário de sistema fotovoltaico conectado à rede, onde o sistema 

fotovoltaico e armazenamento suprem parcialmente ou totalmente a demanda da 

residência, sendo o excedente injetado na rede elétrica. O sistema de baterias se 

comporta como carga quando está carregando, e como fonte de energia quando 

está descarregando, enquanto o sistema fotovoltaico se comporta apenas como 

fonte de energia durante os períodos com iluminação solar, e os micromedidores 

inteligentes apenas como cargas. 

O aplicativo de gerenciamento de energia desenvolvido neste trabalho 

pressupõe uma infraestrutura de TIC conforme apresentado na FIGURA 22 para sua 

operação. 



60 

 

 

FIGURA 22 – ARQUITETURA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA EM UMA CASA INTELIGENTE 

FONTE: Adaptado de ZHAO et al. (2013) 

 

O Home Gateway (HG) é o dispositivo responsável pela comunicação com 

os elementos de uma solução de casa inteligente. O HG armazena as informações 

de consumo em uma base de dados local, recebe informações do nível da bateria, 

permite acionar micromedidores inteligentes, inserir e remover o sistema fotovoltaico 

da rede baseado em agendamentos ou através de algoritmos específicos. 

O usuário através de um smartphone pode acessar o HG através da 

Internet, consultar seu consumo, realizar agendamento de acionamento de cargas e 

inserção do sistema fotovoltaico e do sistema de baterias nos horário desejados. 

Com a utilização das redes elétricas inteligentes, os usuários podem reduzir 

o gasto com energia elétrica através de padrões de agendamento das cargas, 

considerando as tarifas diferenciadas (ZHAO et al., 2013). 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do aplicativo para dispositivo 

móvel e do sistema servidor com banco de dados, que faz o papel de Home 

Gateway. 
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4.2.2 Modelagem UML do aplicativo 

 

A modelagem do sistema faz parte do processo de desenvolvimento de 

software, no contexto da Engenharia de Software. Utilizou-se na modelagem o 

padrão UML, por ser uma ferramenta que auxilia na modelagem de sistemas, do 

mais simples aos mais complexos, mais adequado à orientação a objetos e 

proporciona um padrão para a preparação de planos de arquitetura de projeto de 

sistemas, incluindo aspectos conceituais, como processos de negócios e funções de 

sistemas, além de itens concretos, como as classes escritas em determinada 

linguagem de programação, esquema de banco de dados e componentes de 

softwares reutilizáveis (MEDEIROS, 2004).  

O “Caso de Uso” representa a interação do usuário com o sistema. A 

FIGURA 23 apresenta o Caso de Uso do protótipo do aplicativo. 

 

FIGURA 23 – CASO DE USO DO APLICATIVO 

FONTE: O autor (2014) 
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O objetivo da modelagem é descrever os Casos de Uso da aplicação de 

celular de forma a ter uma visão clara de todos os componentes que compões a 

solução. 

Os principais casos de uso são apresentados de forma mais detalhada de 

que modo irão operar cada área da aplicação, apresentados no diagrama UML: 

 Autenticar usuário:  

Responsável por fazer a autenticação do usuário, requisitando os 

dados necessários para identificar o usuário e enviando os dados a 

um servidor WEB, o qual autorizará o acesso do usuário; 

 Consultar tarifa: 

Módulo responsável por buscar e apresentar os dados de tarifação de 

acordo com o horário (tarifa branca) do banco de dados do grid, que 

por sua vez buscará os dados da concessionária; 

 Visualizar balanço energético: 

Este módulo mostra graficamente o balanço energético, permitindo 

visualizar os dados de geração dos painéis fotovoltaicos e 

armazenamento, consumo das cargas pelos micromedidores 

inteligentes e consumo total pelo medidor inteligente, tudo em um 

único gráfico. Este módulo permite ao usuário realizar uma análise da 

relação de consumo x geração; 

 Visualizar painel fotovoltaico: 

Este módulo permite visualizar dados do sistema fotovoltaico como 

tensão, corrente e potência dos últimos 15 minutos, e a energia gerada 

acumulada no dia em kWh. Os dados são obtidos da base de dados; 

 Visualizar Smartmeter: 

A partir deste módulo pode-se visualizar os dados do medidor 

inteligente, como tensão, corrente, potência dos últimos 15 minutos, e o 

consumo e geração acumulada no dia em kWh. Também permite 

visualizar o histórico diário, semanal e mensal de consumo registrado 

no medidor inteligente. Os dados são obtidos da base de dados da 

planta; 
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 Visualizar Smartplugs: 

Permite visualizar em forma de tabela os micromedidores inteligentes 

instalados na residência e seu consumo acumulado no dia em kWh. 

Também permitira visualizar o histórico de consumo de cada 

micromedidor inteligente; 

 Verificar banco de baterias: 

Módulo que permite visualizar o estado de carga da bateria e se está 

carregando ou descarregando, mostra o percentual de carga da bateria 

e permite visualizar o consumo e geração da bateria. Essas 

informações são obtidas do banco de dados; 

 Agendar ações: 

Módulo que permite agendar ações nos dispositivos em datas e horas 

específicas, permitindo assim que o usuário agende o desligamento de 

cargas em horários de pico e o acionamento das cargas fora do horário 

de pico e os horários de utilização da bateria. Os agendamentos ficam 

armazenados no banco de dados; 

 Configurar Meta: 

Módulo que permite ao usuário configurar o valor da meta mensal, que 

será utilizado pelo aplicativo para realizar o acompanhamento de meta; 

 Interface BD/SG: 

Este módulo realiza a interface entre o banco de dados do aplicativo e 

os elementos da rede elétrica inteligente; 

 Interface concessionária: 

Módulo para permitir a busca dos valores de tarifação diferenciada e 

agendamento dos dispositivos pela concessionária, permitindo o 

gerenciamento pelo lado da demanda; 

 Interface BD/SG: 

Módulo que realiza a integração entre o banco de dados do aplicativo e 

os dispositivos da rede elétrica inteligente. Este módulo não faz parte 

do escopo deste trabalho, visto que depende dos modelos dos 

equipamentos e interfaces fornecidas pelo fabricante. 
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4.2.3 Modelagem das telas 

 

A modelagem ou prototipação surgiu na Engenharia de Software para apoiar 

o projeto rápido de funcionalidades de sistemas computacionais, como forma de 

elucidar os requisitos de software. Consiste no planejamento, construção e avaliação 

de protótipos, usualmente em ciclos iterativos, até uma boa compreensão dos 

requisitos. Protótipos são desenhos de um produto que servem para avaliar se 

existe algum problema ou mudança a ser feita antes de ir para a produção. Com isso 

há economia de tempo e dinheiro no projeto. Os protótipos têm sido utilizados para 

avaliar características de interfaces, de modo garantir um aumento de facilidade de 

uso do sistema e avaliar se os usuários conseguem atingir seus objetivos (BRITTO 

et al., 2011). 

Para o desenvolvimento do protótipo das telas utilizou-se a ferramenta 

Prototyper. Através desta ferramenta o protótipo das telas foi desenvolvido para 

atender os requisitos definidos inicialmente. 

A FIGURA 24 mostra algumas ilustrações das telas do aplicativo 

desenvolvidas no Prototyper. O item “a” apresenta a tela principal da aplicação, a 

figura “b” apresenta a tela com informações atuais da bateria, a tela “c” mostra os 

dados de consumo dos micromedidores inteligentes, a tela “d” apresenta os dados 

de geração do sistema fotovoltaico, a tela “e” mostra o preço da tarifa de acordo cm 

o horário, a telas “f” apresenta um modelo de gráfico de consumo, a tela “g” 

apresenta exemplo de tela de consumo acumulado e a tela “h” apresenta o gráfico 

de carga e descarga da bateria. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(g) 

 

(f) 

 

(h) 

FIGURA 24 – PROTÓTIPO DAS TELAS DESENVOLVIDO NO JUSTINMIND PROTOTYPER 

FONTE: O autor (2014). 
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4.2.4 Modelagem do banco de dados 

 

Apesar do sistema Android permitir a criação de banco de dados local, por 

questões de segurança e pela grande quantidade de informações que precisam ser 

armazenadas é recomendado a utilização de um banco de dados em um servidor 

externo (LECHETA, 2010). 

Devido a grande quantidade de informações de medição, neste trabalho 

optou-se por utilizar um sistema gerenciador de banco de dados Mysql em um 

servidor. A FIGURA 25 apresenta a estrutura do banco de dados desenvolvida para 

armazenar as informações necessárias para o desenvolvimento do sistema. 

 

 

FIGURA 25 – ESQUEMA DO BANCO DE DADOS DO APLICATIVO 

FONTE: O autor (2014) 
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Cada tabela armazena um conjunto específico de dados, descritos abaixo: 

 Tabela tbmetering: armazena os dados de medição, com intervalos de 

5 minutos, do medidor inteligente, do painel fotovoltaico, sistema de 

armazenamento e dos micromedidores inteligentes. Os principais 

dados armazenados nesta tabela são: data e hora da medição, o 

consumo em Wh, custo do consumo em reais, geração em Wh, e os 

valores médios e tensão em Volts, corrente em Ampére e potência 

Watts. Nesta tabela também possui um campo para armazenar dados 

do sistema de armazenamento como percentual da bateria e o estado 

da bateria, que pode ser carregando, descarregando ou parado. 

 A tabela tbdevice: armazena os dados dos elementos da casa 

inteligente, como nome, descrição e tipo do dispositivo (medidor 

inteligente, sistema fotovoltaico, micromedidor inteligente ou sistema 

de baterias). 

 A tabela tbaction: armazena o agendamento de ações dos 

micromedidores inteligentes, para ligar ou desligar em determinados 

horários, e também permite o agendamento da conexão e desconexão 

do sistema de armazenamento nos horários desejados. 

 A tabela tblog: armazena informações de falha no acionamento em 

algum dos equipamentos, armazenando o identificador (ID) do 

dispositivo e da ação que falhou, a severidade da falha e uma 

descrição. 

 A tabela tbprice: tem que armazena o preço da tarifa de acordo com o 

horário. Esta tabela é preenchida pelo desenvolvedor do aplicativo, ou 

futuramente através de APIs com a concessionária de energia, 

atualizando a tabela com os valores vigentes de tarifação. 
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4.2.5 Servidor WEB 

 

As aplicações geralmente precisam se comunicar com algum servidor web, 

para realizar sincronismo das informações. O sistema operacional Android não 

acessa bases de dados em servidores diretamente, sendo necessária a criação de 

web-services para realizar tal comunicação, entre o dispositivo móvel e a base de 

dados. As aplicações web realizam a busca no banco de dados, executam os 

cálculos necessários, e entregam ao dispositivo móvel os dados processados 

(LECHETA, 2010). 

Neste trabalho utilizou-se a arquitetura de cliente-servidor, sendo o servidor 

web na internet é responsável pelas requisições ao banco de dados de Smat Grid, 

pelo processamento e integralização das medições e o envio das informações ao 

dispositivo móvel quando solicitado. A FIGURA 26 apresenta esta arquitetura. 

 

FIGURA 26 – ARQUITETURA CLIENTE SERVIDOR 

FONTE: O autor (2014) 

 

4.2.6 Métodos para gerenciamento de energia elétrica 

 

Os métodos de gerenciamento de energia elétrica utilizam os dados 

históricos de consumo e geração de energia elétrica para a criação de gráficos e 

alertas para o usuário. Esses métodos são executados pelo aplicativo no dispositivo 

móvel, uma vez que não necessitam de muito processamento, sendo executados 

pelo dispositivo em fração de segundos. 

A seguir serão apresentados detalhadamente os seguintes métodos: 

 Método de balanço de energético diário; 

 Método de previsão para gerenciamento de consumo mensal; 

 Método de acompanhamento de meta. 
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4.2.6.1 Método de balanço energético diário 

 

O método de balanço de energia diário permite ao usuário verificar 

percentualmente, o quanto a geração de energia contribui no consumo de energia 

diário, em um gráfico de pizza. 

Considerando o cenário deste trabalho, o valor registrado pelo medidor 

inteligente respeita a seguinte equação: 

𝑆𝑀 = 𝑂𝐶 + ∑ 𝑆𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝐵𝐴𝑇𝐶 −  𝐵𝐴𝑇𝐺 − 𝑃𝑉 (𝑘𝑊ℎ) (1) 

Onde: 

SM = Medicação do medidor inteligente em kWh 

SP = Medição do micromedidor inteligente em kWh 

BATC = Consumo da bateria na carga em kWh 

BATG = Geração de energia na descarga em kWh 

PV = Geração do sistema fotovoltaico em kWh 

OC= Outras cargas na residência em kWh 

 

Esses dados de medição obtidos dos dispositivos devem ser ajustados na 

mesma estampa de tempo utilizada na base de dados do sistema, que é a cada 

cinco minutos começando a partir das 00:00 horas. 

Os valores de SM, SP, PV e BAT são medidas conhecidas, sendo que o 

valor das outras cargas pode ser obtido através da equação: 

𝑂𝐶 = 𝑆𝑀 − ∑ 𝑆𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝐵𝐴𝑇𝐶 + 𝐵𝐴𝑇𝐺 + 𝑃𝑉 (𝑘𝑊ℎ) (2) 

 

Uma vez conhecido o valor de todas as variáveis, é possível calcular 

percentualmente quanto cada carga contribui para o consumo total sistema e o 

quanto a geração economizou para o consumidor. 
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O consumo total corresponde à soma do consumo de energia de todos os 

elementos da planta, ou seja, a soma do consumo durante a carga da bateria, dos 

micromedidores inteligentes e das outras cargas. O consumo total pode ser 

representado conforme a seguinte equação: 

𝐶𝑇 =   𝐵𝐴𝑇𝐶 + ∑ 𝑆𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑂𝐶 (𝑘𝑊ℎ) (3) 

Onde: 

CT = Consumo Total 

 

Conhecendo-se o valor do consumo total, é possível calcular a relação entre 

a geração de energia pelo sistema fotovoltaico e de armazenamento em relação ao 

consumo total diário, utilizando-se as seguintes equações: 

 

𝑃𝑉(%) =
𝑃𝑉

𝐶𝑇
 × 100 (4) 

 

𝐵𝐴𝑇𝐺 (%) =
𝐵𝐴𝑇𝐺

𝐶𝑇
 × 100 (5) 

 

O cálculo de quanto cada carga contribui individualmente no restante do 

consumo, que não foi compensado pela geração, é dado pelas seguintes equações: 

 

𝐵𝐴𝑇𝐶 (%) =
𝐵𝐴𝑇𝐶 

𝐶𝑇
× [1 − (

𝑃𝑉 + 𝐵𝐴𝑇𝐺

𝐶𝑇
)] × 100 (6) 

 

𝑆𝑃𝑖 (%) =
𝑆𝑃𝑖

𝐶𝑇 
 × [1 − (

𝑃𝑉 + 𝐵𝐴𝑇𝐺

𝐶𝑇
)] × 100 (7) 

 

𝑂𝐶 (%) =
𝑂𝐶 

𝐶𝑇 
 × [1 − (

𝑃𝑉 + 𝐵𝐴𝑇𝐺

𝐶𝑇
)]  × 100 (8) 

  

A soma das parcelas totalizam 100%, como mostra a equação:  

𝑃𝑉(%) + 𝐵𝐴𝑇𝐺(%) + 𝐵𝐴𝑇𝐶(%) + ∑ 𝑆𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

(%) + 𝑂𝐶(%) = 100% (9) 
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Uma simulação da aplicação do método de gerenciamento de energia é 

apresentada na FIGURA 27. 

 

 

FIGURA 27 – GRÁFICO DE PIZZA APLICANDO O MÉTODO DE BALANÇO DE ENERGIA 

 

A simulação do método do balanço de energia pode ser apresentada em 

forma de gráfico de pizza, conforme a FIGURA 27. Este gráfico mostra que a 

geração supriu 50% do consumo total da residência, a carga da bateria consumiu 

14%, o primeiro micromedidor inteligente possui uma carga que consumiu 4%, o 

segundo micromedidor inteligente possui uma carga que consumiu 2%, e as demais 

cargas consumiram 30% da carga restante. 

As equações de 1 a 8 podem ser reescritas, permitindo ativar ou desativar 

qualquer um dos componentes, tornando o aplicativo mais genérico: 

𝑆𝑀 = 𝑂𝐶 + 𝑊1 × ∑ 𝑆𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑊2 × 𝐵𝐴𝑇𝐶 −  𝑊3 × 𝐵𝐴𝑇𝐺 − 𝑊4 × 𝑃𝑉 (𝑘𝑊ℎ) (10) 

 

𝑂𝐶 = 𝑆𝑀 − 𝑊1 ×  ∑ 𝑆𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝑊2 × 𝐵𝐴𝑇𝐶 + 𝑊3 × 𝐵𝐴𝑇𝐺 + 𝑊4 × 𝑃𝑉 (𝑘𝑊ℎ) (11) 

 

𝐶𝑇 =   𝑊2 × 𝐵𝐴𝑇𝐶 + 𝑊1 × ∑ 𝑆𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑂𝐶 (𝑘𝑊ℎ) (12) 

 



72 

 

𝐵𝐴𝑇𝐶 (%) =
𝑊2 × 𝐵𝐴𝑇𝐶 

𝐶𝑇
× [1 − (

𝑊4 × 𝑃𝑉 + 𝑊3 × 𝐵𝐴𝑇𝐺

𝐶𝑇
)] × 100 (13) 

 

𝑆𝑃𝑖 (%) =
𝑆𝑃𝑖

𝐶𝑇 
 × [1 − (

𝑊4 × 𝑃𝑉 + 𝑊3 × 𝐵𝐴𝑇𝐺

𝐶𝑇
)] × 100 (14) 

 

𝑂𝐶 (%) =
𝑂𝐶 

𝐶𝑇 
 × [1 − (

𝑊4 × 𝑃𝑉 + 𝑊3 × 𝐵𝐴𝑇𝐺

𝐶𝑇
)]  × 100 (15) 

 

𝑃𝑉(%) =
𝑊4 × 𝑃𝑉

𝐶𝑇
 × 100 (16) 

 

𝐵𝐴𝑇𝐺 (%) =
𝑊3 × 𝐵𝐴𝑇𝐺

𝐶𝑇
 × 100 (17) 

  

Onde: 

Wi = 0 ou 1 para ativar ou desativar o item 

 

Com a utilização destas equações este método pode ser aplicado a redes 

elétricas inteligentes que não contenha todos os elementos. 

 

4.2.6.2 Método de previsão para gerenciamento do consumo mensal 

 

O método de previsão para gerenciamento do consumo fornece ao usuário 

uma estimativa de consumo em kWh ou reais, até o último dia do mês em análise, a 

partir dos dados de consumo acumulado.  

Para o usuário será apresentado uma linha de tendência mostrando a 

projeção do consumo ou do valor da fatura, com base nos dados disponíveis até o 

dia em análise. O ajuste do modelo é realizado utilizando regressão linear simples, 

que consiste em encontrar uma equação linear de previsão, do tipo Y=a+bX (onde Y 

é a variável dependente a ser prevista e X a variável independente da previsão), de 

forma que a soma dos quadrados dos erros de previsão (β) seja mínima possível, 

conforme a FIGURA 28 (TUBINO, 2007). 
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FIGURA 28 – MÍNIMOS QUADRADOS 

FONTE: Tubino (2007) 

 

Aplicando estes conceitos, temos então que o consumo será: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜(𝑥) = 𝐴 + 𝐵𝑥 

Onde: 

x = dia do mês (variável independente) 

A = 0 (interseção no eixo Y em zero) 

B = coeficiente angular da reta 

Desta forma, a aplicação gera a linha de tendência de consumo, utilizam-se 

os valores disponíveis de consumo acumulado como pontos de dispersão, 

extrapolando a reta até o último dia do mês. O valor de A (intersecção no eixo Y) é 

fixado em zero, permitindo calcular a previsão em qualquer horário, inclusive no 

primeiro dia do mês em análise, pois sempre se tem pelo menos dois pontos 

conhecidos, permitindo a aplicação do método dos mínimos quadrados a qualquer 

momento. 

4.2.6.3 Método de acompanhamento de meta 

 

O usuário poderá estabelecer na aplicação uma meta mensal em kWh de 

quando pretende consumir dentro do mesmo mês, considerando o fechamento da 

fatura o último dia do mês. 

O valor da meta é comparado com o valor da previsão de demanda mensal 

no último dia do mês, e dependendo do valor apresenta um ícone indicando se a 

previsão de consumo do usuário está abaixo da meta, então o usuário não precisa 

tomar nenhuma ação imediata, se está muito próximo da meta e deve evitar gastos 

excessivos, ou se extrapolou a meta e deve economizar energia para conseguir 

atingir a meta novamente.  
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 A FIGURA 29 apresenta o fluxo para geração do alerta das metas. 

 

FIGURA 29 – FLUXO PARA GERAÇÃO DO INDICADOR DE META 

FONTE: O autor (2014) 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O principal produto desta dissertação é um aplicativo de celular para 

gerenciamento energético de uma planta de baixa tensão (tipicamente uma 

residência) com funcionalidades para gerenciamento de: medidor inteligente, 

micromedidor inteligente, painéis fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de 

energia, o qual será descrito na seção 5.1 deste capítulo.  

Os testes e análise de resultados apresentados neste capítulo foram obtidos 

a partir da implementação dos métodos de gerenciamento de energia no aplicativo, 

sendo este executado em um celular com sistema operacional Android.  

A aplicação, instalada em um celular, acessa via rede sem fios um servidor, 

que é responsável pela comunicação com a base de dados, que contém as 

informações de medição. Inicialmente utilizaram-se dados simulados de consumo de 

uma residência com sistema fotovoltaico, sistema de armazenamento, dois 

micromedidores inteligentes e um medidor inteligente, o qual será descrito na seção 

5.2 deste capítulo.  

 

5.1 APLICATIVO DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE 

 

A FIGURA 30 apresenta tela de abertura do aplicativo, denominado “Smart 

Manager”. 

 

FIGURA 30 – TELA DE ABERTURA DO APLICATIVO 

FONTE: O autor (2014) 
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O aplicativo possui autenticação por usuário e senha, conforme FIGURA 31. 

 

 

FIGURA 31 – AUTENTICAÇÃO DO USUÁRIO 

FONTE: O autor (2014) 

 

A tela principal do aplicativo (FIGURA 32) apresenta uma visão geral do 

sistema na última hora. A interface é amigável, apresentando ícone ao lado do 

medidor inteligente, sinalizando se a meta mensal de consumo está sendo 

alcançada, se está no intervalo de alerta (±2,5% do valor da meta) ou se foi 

ultrapassada. 

 

 

FIGURA 32 – TELA PRINCIPAL DO APLICATIVO 

FONTE: O autor (2014) 

 

 O parâmetro da meta mensal é estipulado pelo usuário (FIGURA 33). 
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FIGURA 33 – TELA DE CONFIGURAÇÃO DE META MENSAL 

FONTE: O autor (2014) 

 

Cada dispositivo possui sua tela com informações detalhadas (FIGURA 34), 

que mostram informações de consumo e geração diárias acumuladas (de zero hora 

até o momento da visualização), permitindo ao usuário saber o quanto consumiu até 

o momento da visualização. As informações de tensão, corrente e potência são 

obtidas da última medição mais recente (últimos 15 minutos). 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

FIGURA 34 – TELAS DE INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS DISPOSITIVOS 

FONTE: O autor (2014) 
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Cada uma das telas detalhadas possui o botão para visualização de dados 

históricos de medição, permitindo a visualização do consumo e em kWh ou em reais, 

permitindo escolher se o histórico será diário, semanal ou mensal (FIGURA 35). Um 

exemplo de histórico de consumo diário é apresentado na FIGURA 36, a FIGURA 37 

apresenta um exemplo de histórico de consumo semanal, e a FIGURA 38 apresenta 

um exemplo de histórico de consumo mensal. 

 

(a) 

 

(b) 

FIGURA 35 – (a) TELA DE SELEÇÃO DO TIPO DO HISTÓRICO (b) DATA DO HISTÓRICO  

 

 

(a) 

 

(b) 

FIGURA 36 – (a) HISTÓRICO DE CONSUMO DIÁRIO (b) CONSUMO DIÁRIO ACUMULADO  

 

 

(a) 

 

(b) 

FIGURA 37 – (a) HISTÓRICO DE CONSUMO SEMANAL (b) CONSUMO SEMANAL ACUMULADO  
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(a) 

 

(b) 

FIGURA 38 – (a) HISTÓRICO CONSUMO MENSAL (b) CONSUMO MENSAL ACUMULADO 

O aplicativo também permite verificar os históricos em Reais, conforme o 

exemplo apresentado na FIGURA 39. 

 

  

FIGURA 39 – (a) HISTÓRICO DO CONSUMO EM REAIS (b) E REAIS ACUMULADO 

   

A aplicação permite verificar os preços dos postos tarifários do dia, sendo 

destacado o posto tarifário do momento atual (FIGURA 40). 

 

FIGURA 40 – VISUALIZAÇÃO DOS POSTOS TARIFÁRIOS PELO APLICATIVO 
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O aplicativo também possui um módulo de agendamento, permitindo 

agendar os horários e ações dos dispositivos, como mostra a FIGURA 41. Estes 

parâmetros, se corretamente utilizados, podem servir para controlar e otimizar a 

planta. 

 

FIGURA 41 - AGENDAMENTO DOS DISPOSITIVOS 

FONTE: O autor (2014) 

 

Neste módulo de agendamento, as ações disponíveis dependem do 

dispositivo selecionado: 

 Bateria, as ações disponíveis são: carregar, descarregar ou 

permanecer ocioso; 

 Micromedidor inteligente, as ações disponíveis são: ligar a carga ou 

desligar a carga; 

Com base em todas as informações fornecidas pelo aplicativo, o usuário 

poderá tomar decisões, utilizando a energia elétrica de forma mais racional, 

permitindo a redução do consumo através da escolha do melhor horário para a 

utilização do sistema de baterias e do agendamento das cargas.  
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5.2 TESTES COM DADOS SIMULADOS 

 

A planta genérica utilizada na simulação possui um sistema fotovoltaico com 

geração de 3kW/pico. A FIGURA 42 apresenta o histórico de geração diário desta 

planta. 

 

FIGURA 42 – HISTÓRICO DIÁRIO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO NO APLICATIVO 

 

O sistema de baterias na simulação carrega de 0 hora até às 4h00 e 

descarregam das 17h00 às 21h00, reduzindo o consumo em horário de pico onde a 

tarifa é mais alta, conforme a FIGURA 43. 

 

FIGURA 43– CARGA E DESCARGA DA BATERIA DIÁRIO 

FONTE: O autor (2014) 

 

Um dos micromedidores inteligentes está simulando a carga de um 

refrigerador, ou seja, uma carga termostática cíclica e intermitente, que depende do 

seu uso e da temperatura ambiente (FIGURA 44). 
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FIGURA 44 – HISTÓRICO DE CARGA DIÁRIO DO REFRIGERADOR 

FONTE: O autor (2014) 

 

O segundo micromedidor inteligente simula uma carga genérica, 

apresentando uma curva de carga intermitente, consumindo apenas em 

determinados horários, como mostra a FIGURA 45. 

 

 

FIGURA 45 – HISTÓRICO DE CARGA DIÁRIO DO MICROONDAS 

FONTE: O autor (2014) 

 

Um exemplo de curva de carga, visualizada no medidor inteligente no dia 14 

de julho de 2014, mostra que o sistema fotovoltaico supriu a carga da residência e 

injetou o excedente na rede das 10h00 às 17h00. A geração é descontada do 

consumo acumulado, que então decresce, como pode ser observado na FIGURA 

46b. 
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(a) (b) 

FIGURA 46 – EFEITO DA GERAÇÃO DE ENERGIA NO CONSUMO ACUMULADO DIÁRIO 

FONTE: O autor (2014). 

 

A seguir, serão apresentados os resultados da implementação no aplicativo 

dos métodos apresentados no capítulo 4: 

 Método de balanço energético diário 

 Método de previsão da demanda mensal  

 Método de acompanhamento de meta mensal 

 

 

5.2.1 RESULTADO PARA O MÉTODO DO BALANÇO ENERGÉTICO DIÁRIO      

 

O método do balanço energético diário utiliza as equações apresentadas no 

capítulo 4.2.6.1, desta forma o aplicativo apresenta o gráfico de pizza, permitindo 

verificar o quanto a geração abateu do consumo total, e quanto cada carga 

representa do consumo total.  

Para análise deste método foram escolhidos dois momentos distintos do dia 

10 de julho de 2014. A FIGURA 47 apresenta o resultado da aplicação prática do 

método no aplicativo em um primeiro momento às 11 horas e 39 minutos, mostrando 

que o usuário conseguiu 42.1% de economia do seu consumo pela utilização da 

geração fotovoltaica até o momento da visualização. 
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FIGURA 47 – MÉTODO DO BALANÇO DE ENERGIA DIÁRIO NO APLICATIVO NO INÍCIO DO DIA 

FONTE: O autor (2014) 

O segundo momento de análise foi às 23 horas e 13 minutos, onde é 

possível verificar que o sistema fotovoltaico supriu no dia 63,6% do consumo total, e 

a descarga da bateria supriu 13,4% do consumo total no horário de ponta, como 

mostra a FIGURA 48. 

  

FIGURA 48 – MÉTODO DO BALANÇO DE ENERGIA DIÁRIO NO APLICATIVO NO FINAL DO DIA 

FONTE: O autor (2014) 

 

Em outra simulação, no dia 13 de agosto de 2014, apresenta um cenário 

onde a geração total excede o consumo total.  Para manter válidas as equações, é 

considerada a geração total igual ao consumo total, e o excedente de geração 

apresentado ao usuário na tela de relatório. Os percentuais de consumo não 

aparecem no gráfico de pizza, pois já foram compensados pelo valor da geração. O 

gráfico apresentado na  FIGURA 49 mostra que a geração da bateria abateu 45,5% 

do consumo total, o sistema fotovoltaico abateu 54,5% do consumo total e ainda 

houve a exportação de 4700Wh para a rede elétrica de distribuição. 

 



85 

  

FIGURA 49 – MÉTODO DO BALANÇO DE ENERGIA DIÁRIO COM GERAÇÃO SUPERIOR AO 

CONSUMO  

FONTE: O autor (2014) 

 

Esta ferramenta facilita a visualização do balanço de energia pelo usuário, 

que rapidamente percebe a relação de quanto foi a geração em relação ao consumo 

de energia e quanto exportou para a rede. Através do relatório o usuário tem os 

dados detalhados dos valores de cada componente e sua contribuição na rede 

elétrica inteligente do consumidor. 
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5.2.2 RESULTADO PARA O MÉTODO DE PREVISÃO DA DEMANDA MENSAL 

 

Para demonstração desse método inicialmente foi escolhido o dia 14 de 

julho de 2014, por possuir 14 amostras históricas, permitindo uma previsão mais 

precisa. 

O aplicativo, através do método apresentado no capítulo 4.2.6, projeta o 

consumo até o último dia do mês através de uma reta. Neste caso estima-se que o 

consumo final ao final do mês será de aproximadamente 286kWh, conforme a 

FIGURA 50, ou aproximadamente R$170,00 reais conforme a FIGURA 51. 

 

 

FIGURA 50 – MÉTODO DE PREVISÃO DE DEMANDA MENSAL EM KWH 

FONTE: O autor (2014). 

 

 

FIGURA 51 – MÉTODO DE PREVISÃO DE DEMANDA EM REAIS 

FONTE: O autor (2014). 
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Com um consumo elevado no primeiro dia do mês, a previsão da meta 

apresenta a reta de previsão da FIGURA 52. 

 

 

FIGURA 52 – MÉTODO DE PREVISÃO DE DEMANDA MENSAL, CONSUMO ELEVADO NO 

PRIMEIRO DIA DO MÊS 

FONTE: O autor (2014) 

 

Em um cenário com um consumo variando em dias com consumos elevados 

e outros com consumo reduzido, a previsão de meta apresenta a reta de previsão 

conforme a FIGURA 53. 

 

 

FIGURA 53 – MÉTODO DE PREVISÃO DE DEMANDA MENSAL, CONSUMO VARIADO 

FONTE: O autor (2014) 
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5.2.3 RESULTADO PARA O MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO DE META 

MENSAL 

 

O método de acompanhamento de meta foi validado através da simulação 

no aplicativo de diversos cenários de consumo. Nos três primeiros cenários 

considerou-se um mês com 31 dias, com uma meta estipulada de 350kWh/mês.  

Em um primeiro cenário, o consumo diário do usuário foi constante de 

10kWh/dia, e o valor de previsão da demanda calculado pelo aplicativo para o final 

do mês foi de 310kWh, abaixo da meta como mostra a FIGURA 54, indicando com 

um ícone verde que o usuário atingirá a meta se permanecer com este perfil de 

consumo. 

 

TABELA 3 – MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO DE META, CENÁRIO 1 

Dia do mês 

Consumo 

Acumulado 

(kWh) 

Regressão Linear 

calculada pelo aplicativo 

Previsão para último dia 

do mês (kWh) 

1 10 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 10.0 × 𝑑𝑖𝑎 310 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

FONTE: O autor (2014) 

 

 

FIGURA 54 – APLICAÇÃO INDICANDO CONSUMO NORMAL 

FONTE: O autor (2014) 
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No segundo cenário, entre os dias 6 e 10, ocorreu um aumento do consumo, 

que deslocou a previsão de consumo para um valor de 414,67kWh ao final do mês, 

valor muito acima da meta estipulada, sendo indicado com um ícone vermelho que 

neste perfil o usuário irá extrapolar a meta, como mostra FIGURA 55.  

 

TABELA 4 – MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO DE META, CENÁRIO 2 

Dia do mês 

Consumo 

Acumulado 

(kWh) 

Regressão Linear calculada 

pelo aplicativo 

Previsão para último dia 

do mês (kWh) 

6 70 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 13,3766 × 𝑑𝑖𝑎 414,67 

7 90 

8 110 

9 130 

10 150 

FONTE: O autor (2014) 

 

 

FIGURA 55 – APLICAÇÃO INDICANDO CONSUMO EXCESSIVO 

FONTE: O autor (2014) 

 

Em um terceiro cenário, o usuário visando atingir a meta, reduziu seu 

consumo nos dias 11 à 16 para 5kWh/dia e a partir do dia 17 retornou ao seu perfil 

de consumo de 10kWh/dia. Neste cenário a aplicação calculou uma nova previsão 

de consumo ao final do mês em 355kWh, dentro do intervalo de ±2,5% do valor da 

meta, indicando ao usuário com um ícone em amarelo que a meta está muito 

próxima da previsão, como mostra FIGURA 56. 
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TABELA 5 – MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO DE META, CENÁRIO 3 

Dia do mês 

Consumo 

Acumulado 

(kWh) 

Regressão Linear calculada 

pelo aplicativo 

Previsão para último dia 

do mês (kWh) 

11 155 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 11,4540 × 𝑑𝑖𝑎 355,07 

12 160 

13 165 

14 170 

15 175 

16 180 

17 190 

18 200 

19 210 

20 220 

21 230 

22 240 

23 250 

24 260 

FONTE: O autor (2014) 

 

 

FIGURA 56 – APLICAÇÃO INDICANDO CONSUMO PRÓXIMO A META 

FONTE: O autor (2014) 
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No quarto cenário, o usuário estipulou uma meta de 350 kWh, e teve um 

consumo elevado de 40kWh/dia no primeiro dia do mês, e nos dias subsequentes 

manteve um consumo diários constante de 5kWh. A previsão foi de 372 kWh, muito 

acima da meta estipulada, sendo alertado pelo sistema, conforme a FIGURA 57. 

 

 

FIGURA 57- ACOMPANHAMENTO DE META, QUARTO CENÁRIO NO INÍCIO DO MÊS 

FONTE: O autor (2014). 

  

No dia 26 do mesmo mês, a reta de previsão se ajustou melhor aos valores 

do histórico de consumo, informando que o usuário que atingirá sua meta, conforme 

a FIGURA 58. 

 

 

FIGURA 58 – ACOMPANHAMENTO DE META, QUARTO CENÁRIO NO FIM DO MÊS 

FONTE: O autor (2014). 
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No quinto cenário, o consumidor estipulou uma meta de 515kWh, e possui 

um consumo alternando entre dias com consumos mais altos, e dias com consumos 

mais baixos, como mostra a FIGURA 59. A previsão de consumo ao final do mês 

neste caso é de 508kWh, sendo alertado pelo sistema que está muito próximo da 

meta. 

 

 

FIGURA 59 – ACOMPANHAMENTO DE META, CENÁRIO 5 INÍCIO DO MÊS 

FONTE: O autor (2014) 

 

Próximo ao final do mês, no dia 25, a previsão foi de 526kWh, também muito 

próximo da meta, sendo alertado pelo sistema, como mostra a FIGURA 60. 

 

 

FIGURA 60 – ACOMPANHAMENTO DE META, CENÁRIO 5 FINAL DO MÊS 

FONTE: O autor (2014) 
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A aplicação deste método se mostrou uma ferramenta muito útil e eficaz em 

todos os casos, permitindo ao usuário definir uma meta de consumo mensal e 

diariamente acompanhar e ajustar o seu consumo para tentar atingir sua meta. No 

entanto, observa-se que caso haja um consumo muito elevado nos primeiros dias de 

análise, a premissa de desprezar o parâmetro A de interseção da reta com o eixo Y 

pode conduzir a uma análise menos precisa das previsões e do acompanhamento 

de meta. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

O principal motivador das redes elétricas inteligentes no Brasil é a redução 

das perdas na distribuição e a redução do consumo de energia elétrica em horários 

de ponta. As redes elétricas inteligentes permitem a utilização eficiente da energia 

elétrica, através de controles automatizados, bem como provê ao consumidor 

informações que permitem o uso mais consciente da energia elétrica. Também 

facilita a inserção de microgeração e armazenamento de energia no consumidor, 

sendo que a utilização de sistemas de armazenamento ainda esbarra no alto custo 

das baterias, impedindo a popularização massiva desta tecnologia. 

Neste novo cenário das redes elétricas inteligentes, surge a necessidade do 

consumidor em controlar os novos elementos em sua rede elétrica. O objetivo deste 

trabalho vem de encontro a esta necessidade, através do desenvolvimento de um 

aplicativo para celular que permite o gerenciamento de energia incluindo painel 

fotovoltaico e armazenamento para redes elétricas inteligentes. 

No presente trabalho constatou-se a viabilidade do uso de uma aplicação 

para dispositivo móvel, desenvolvido para o sistema operacional Android, como uma 

ferramenta de análise e gerenciamento para uma planta residencial que utiliza uma 

arquitetura de redes elétricas inteligentes. O aplicativo fornece ao usuário meios 

para reduzir o consumo de energia elétrica, seja pelo uso consciente da energia 

elétrica através das informações de consumo, como pelo agendamento dos 

micromedidores inteligentes e do sistema de armazenamento. 

A aplicação permite ao usuário a tomada de decisão a curto prazo, através 

das informações em tempo real e também através do método do balanço energético 

diário, como também permite a tomadas de decisão a longo prazo, através da 

análise dos históricos de medição de energia dos dispositivos, pela   utilização do 

método de gerenciamento para previsão de consumo mensal e pelo método de 

acompanhamento de meta. 

As simulações comprovaram os métodos citados no capítulo 4, 

demonstrando sua aplicabilidade para os cenários propostos, sendo que em todos 

os casos foi possível obter os resultados conforme o esperado pelo método utilizado. 
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Também foi possível constatar o futuro promissor da plataforma Android, no 

desenvolvimento de aplicações para redes elétricas inteligentes, por fornecer 

ferramentas gratuitas que permitem o desenvolvimento aplicações profissionais e 

complexas. 

Desta forma, o trabalho atingiu o objetivo proposto inicialmente em 

desenvolver uma aplicação para uso em dispositivos móveis para o gerenciamento 

de energia incluindo painel fotovoltaico e armazenamento de energia para redes 

elétricas inteligentes. 

 

 

  



96 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Este trabalho serve como base para o desenvolvimento de outros aplicativos 

em outras topologias de redes elétricas inteligentes. Como sugestões para trabalhos 

futuros, o aplicativo pode ser adaptado e integrado a uma planta real com 

microgeração e armazenamento de energia. Também podem ser desenvolvidos 

métodos para o controle inteligente da aplicação, permitindo o aprendizado dos 

hábitos de consumo do cliente, sugerindo os melhores horários para inserção das 

fontes de energia e de agendamento dos micromedidores inteligentes. Este trabalho 

pode também ser estendido para realizar a medição e gerenciamento integrado de 

outros sistemas tais como água e gás (multi-utilities). Para permitir o uso 

multiplataforma do aplicativo, ele poderá ser portado para HTML5, permitindo sua 

utilização em qualquer modelo de dispositivo móvel.  

 

 

  



97 

REFERÊNCIAS 

ACKERMANN, T.; ANDERSSON, G.; SÖDER, L. Distributed generation: a definition. 
Electric Power Systems Research, v. 57, n. 3, p. 195–204, 2001. Disponível em: 
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378779601001018>. Acesso em: 
28/8/2013. 

ALCÂNTARA, M. V. P. Smart grids – Redes Inteligentes Capítulo VII Microrredes 
inteligentes: um novo modelo de negócio para a distribuição de energia elétrica. O 
Setor Elétrico, Rio de Janeiro, a.6, n.71, 2011. 

AMIN, S. M.; WOLLENBERG, B. F. Toward a SmartGrid. IEEE power & energy 
magazine, p. 35–41, 2005. 

ANEEL. Atlas de Energia Elétrica do Brasil : 3a edição. , p. 236p, 2008. Brasília. 
Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/atlas3ed.pdf>. Acesso em: 
10/05/2013. 

ANEEL. Audiência Pública no 43/2010. Disponível em: 
<http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaDetalhe.cfm?attAnoAud=201
0&attIdeFasAud=435&id_area=13&attAnoFasAud=2011>. Acesso em: 20/8/2013. 

ANEEL. Resolução normativa No 502, de 7 de agosto de 2012. Disponível em: 
<http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2012502.pdf>. Acesso em: 10/12/2012. 

ASTAH. Astah Community. Disponível em: <http://astah.net/editions/community>. 
Acesso em: 5/2/2014. 

BALAGTAS-FERNANDEZ, F.; HUSSMANN, H. Evaluation of User-Interfaces for 
Mobile Application Development Environments. Human-Computer Interaction, v. 
LNCS 5610, n. Part I, p. 204–213, 2009. 

BLAABJERG, F.; CHEN, Z.; KJAER, S. B. Power Electronics as Efficient Interface in 
Dispersed Power Generation Systems. IEEE TRANSACTIONS ON POWER 
ELECTRONICS, v. 19, n. 5, p. 1184–1194, 2004. 

BONHAGEN, S. Parâmetros comparativos de células fotovoltaicas para geração de 
energia. Eletricidade Moderna, São Paulo, p. a. 41, n. 468, p. 38–45, 2013.  

BRITTO, T. C. P.; LUÍS, R. W.; CARLOS, S. Técnicas de Prototipação para 
Smartphones no Apoio à Avaliação de Interfaces com o Usuário. p.39–42, 2011. 
Belo Horizonte: Simpósio sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, 
2011. 

CAMPOS, A. DE. Gerenciamento Pelo Lado da Demanda : Um Estudo de Caso. 
94 f. Dissertação (Mestrado) - Programa Interunidades de Pós Graduação em 
Energia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 

 



98 

CANALYS. Smart mobile device shipments exceed 300 million in Q1 2013. 
Disponível em: <http://www.canalys.com/static/press_release/2013/canalys-press-
release-090513-smart-mobile-device-shipments-exceed-300-million-q1-2013_0.pdf>. 
Acesso em: 25/5/2013. 

CGEE. Redes Elétricas Inteligentes : contexto nacional. Brasília, 2012. 

CHEUNG, K.; WANG, X.; CHIU, B.; XIAO, Y.; RIOS-ZALAPA, R. Generation 
Dispatch in a Smart Grid Environment. IEEE -Innovative Smart Grid Technologies 
(ISGT), 2010. 

CHO, H.; NAM, C.; SHIN, D. A compariosn of open and closed mobile platforms. 
2010 International Conference on Electronics and Information Engineering, v. 2, 
n. Iceie, p. 141-143, 2010.  

CHUCO, B. Otimização da potência de operação em sistema isolado 
fotovoltaico usando técnicas de inteligência artificial. 97 f. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Elétrica) - Departamento de Engenharia Elétrica, 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, 2007. 

CONEJO, A. J.; MORALES, J. M.; BARINGO, L. Real-Time Demand Response 
Model. IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID, v. 1, n. 3, p. 236–242, 2010. 

DIAS, M. V. X.; BOROTNI, E. DA C.; HADDAD, J. Geração distribuída no Brasil : 
oportunidades e barreiras. SBPE Sociedade Brasileira de Planejamento 
Energético, Revista Brasileira de Energia, vol. 11, no 2, v. 11, p. 1–11, 2004. 

EARLE, R.; FOX-, P.; PFEIFENBERGER, H.; HLEDIK, R. How Green Is the Smart 
Grid? , v. 22, n. 3, p. 29–41, 2009. 

EPE. Análise da Inserção da Geração Solar na Matriz Elétrica Brasileira. Nota 
Técnica EPE, 2012. 

EPIA. Global market outlook for photovoltaics until 2016. Bruxelas, 2012. 

EPIA. Market report 2013. Bruxelas, 2013. 

EUROPEAN COMMISSION. ICT for a Low Carbon Economy: Smart Electricity. 
Bruxelas, 2009. 

FALCÃO, D. M. Integração de Tecnologias para Viabilização da Smart Grid. p.1–5, 
2010. Belém: Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos, 2010. 

FARHANGI, H. The Path of the Smart Grid. IEEE power & energy magazine, , n. 
february, p. 18–28, 2010. 

FREITAS, S. S. A. Dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. 2008. 



99 

GASPARIN, F. P. Desenvolvimento de um traçador de curvas caracteristicas de 
módulos fotovoltaicos. 59 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica), 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. 

GELLINGS, C. W.; SMITH, W. M. Integrating Demand-Side Management into Utility 
Planning. , v. 77, n. 6, p. 908–918, 1989. 

GOMES, R. C.; SC, M.; UEA, N. S. E.; PRINTES, A. L.; RAMOS, C. M. Proposta de 
Sistema com Arquitetura para Implementação de uma Smart Grid na Rede de 
Distribuição em Baixa Tensão. Belém, 2010. 

HAI SMARTGRID SOLUTIONS. In-Home Display (IHD): HAI Smartgrid solutions. 
Disponível em: <http://smartgrid.homeauto.com/Downloads/ihd_smartgrid.pdf>. 
Acesso em: 22/8/2013. 

HUND, T. D.; GONZALEZ, S.; BARRETT, K. Grid-Tied PV system energy smoothing. 
2010 35th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, p. 2762–2766, 2010.  

IEA. Technology Roadmap : Smart Grids. Paris, 2011. 

IMPRENSAGREEN. Smart Grid: le origi. Disponível em: 
<http://www.impresagreen.it/news/1953/smart-grid-le-origini.html>. Acesso em: 
10/10/2013. 

JÄRVENTAUSTA, P.; REPO, S.; RAUTIAINEN, A.; PARTANEN, J. Smart grid power 
system control in distributed generation environment. Annual Reviews in Control, v. 
34, n. 2, p. 277–286, 2010. International Federation of Automatic Control. Disponível 
em: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1367578810000477>. Acesso em: 
26/7/2014. 

LAVROVA, O.; CHENG, F.; ABDOLLAHY, S. Analysis of Battery Storage Utilization 
for Load Shifting and Peak Smoothing on a Distribution Feeder in New Mexico. p. 1-
6, 2011. 

LECHETA, R. Google Android : Aprenda a criar aplicações para dispositivos 
móveis com o Android SDK. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2010. 

LEE, C. K.; HUI, S. Y. R. Reduction of Energy Storage Requirements in Future Smart 
Grid Using Electric Springs. IEEE Transactions on Smart Grid, v. 4, n. 3, p. 1282–
1288, 2013.  

LEE, H.; CHUVYROV, E. Start developing applications for the Windows Phone 
platform quickly and easily. Nova Iorque: Apress, 2012. 

LIN, R. The Smart Grid : A World of Emerging Technologies. Filadélfia, 2011. 

MALFA, E. ABB on Sustainable Energy Markets. Università di Brescia, 2002. 

MARCOS, J.; MARROYO, L.; LORENZO, E.; GARCÍA, M. Power output fluctuations 
in large PV plants. , , n. April 2008, 2012. 



100 

MEDEIROS, E. S. DE. Desenvolvendo software com UML 2.0 : definitivo. São 
Paulo: Pearson Makron Books, 2004. 

MME. Relatório Smart Grid : Grupo de Trabalho de Redes Elétricas Inteligentes. 
2011. 

MOKRYANI, G.; MEMBER, S.; PICCOLO, A.; SIANO, P. An Overview on the Smart 
Grid Concept. , p. 3322–3327, 2010. 

NT-SOLAR PUCRS. NT-Solar PUCPR. Disponível em: 
<http://www.pucrs.br/cbsolar/>. Acesso em: 3/10/2013. 

OLIVEIRA, H. E. Tecnologia fotovoltaica em filmes finos. 46f. Monografia 
(Especialização em Formas Alternativas de Energia) - Departamento de Engenharia, 
Universidade Federal de Lavras, Lavras,  2008. 

PEREIRA, L. C. O.; SILVA, M. L. DA. Android para desenvolvedores. Rio de 
Janeiro: BRASPORT, 2009. 

RAHIMI, F.; IPAKCHI, A. Smart Grid Paradigm. IEEE TRANSACTIONS ON POWER 
ELECTRONICS, v. 1, n. 1, p. 82–88, 2010. 

SANTOS, M. DE O. Revitalização do Sistema Fotovoltaico do CEFET-SE/UNED 
Lagarto. 98f. Monografia (Especialização em Fontes Alternativas de Energia) - 
Departamento de Engenharia, Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2008. 

SHANKER, A. Android Porting Concepts. , p. 129–133, 2010. 

SHU, X.; DU, Z.; CHEN, R. Research on Mobile Location Service Design Based on 
Android. IEEE, n. 60775028, p. 1–4, 2009. 

TOLEDO, F. Desvendando as Redes Elétricas Inteligentes. Rio de Janeiro: 
BRASPORT, 2012. 

TOLEDO, O. M.; FILHO, D. O.; DINIZ, A. S. A. C. Distributed photovoltaic generation 
and energy storage systems: A review. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, v. 14, n. 1, p. 506–511, 2010. Disponível em: 
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S136403210900207X>. Acesso em: 
24/9/2013. 

TUBINO, D. F. Planejamento e Controle da Produção. 2a ed. ed. São Paulo: 
ATLAS S.A., 2007. 

U.S DEPARTMENT OF ENERGY. A Vision For the Smart Grid v2.0. DOE, 2009. 

UNIDO. Introduction and User Manual: Sustainable Energy Regulation and 
Policymaking for Africa. 2006. 

VALLÊRA, A. M.; BRITO, M. C. Meio século de historia fotovoltaica. Lisboa, 2004. 



101 

WHITECHAPEL, A.; MCKENNA, S. Windows Phone 8 Development Internals. 
Califórnia: O’REILLY, 2013. 

ZHAO, Z.; LEE, W. C.; SHIN, Y.; MEMBER, S.; SONG, K. An Optimal Power 
Scheduling Method for Demand Response in Home Energy Management System. , 
v. 4, n. 3, p. 1391–1400, 2013.  

 

  

  



102 

ANEXO 1 – FERRAMENTA ASTAH COMMUNITY 

 

O Astah Community é uma ferramenta de modelagem de diagramas UML 

(Unified Modeling Language) gratuita para Windows. Além do Astah Community, 

existem outras três versões: Astah UML, Astah Professional e Astah Share que 

disponibilizam outras funcionalidades além da modelagem UML, porém a licença é 

comercial (ASTAH, 2014). 

Esta ferramenta é conhecida por sua praticidade e simplicidade em elaborar 

diagramas, como por exemplo: diagramas de classe, caso de uso, sequência, 

atividade, comunicação, máquina de estado, componentes, implantação, estrutura 

de composição, objetos e pacotes.  

A FIGURA 61 apresenta a interface principal desta ferramenta que é 

basicamente composta por área de edição, à direita, na qual são colocados os 

componentes gráficos para a representação dos modelos. Esses componentes são 

pré-definidos e estão representados na barra superior. Os componentes são 

apresentados de acordo com o tipo de modelo de diagrama escolhido. 

 

 

FIGURA 61 – FERRAMENTA DE MODELAGEM ASTAH COMMUNITY 

FONTE: O autor (2014) 

A ferramenta Astah Community permite gerar o código nas linguagens Java, 

C# e C++, mas apenas para a definição das classes de seus atributos e métodos.  
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ANEXO 2 – PACOTE ADT BUNDLE 

 

O pacote ADT Bundle permite o desenvolvimento das aplicações para a 

plataforma Android rapidamente, pois inclui todas as ferramentas necessárias para 

iniciar o desenvolvimento de aplicações para o sistema operacional Android. Estão 

incluídos neste pacote os seguintes componentes de software: 

 Eclipse IDE – Ambiente de desenvolvimento 

 ADT Plugin – Plugin que que permite criação de aplicações Android no 

Eclipse 

 Android SDK Platform-Tools – Ferramentas para desenvolvimento e 

depuração de aplicações Android  

 Emulador de sistema operacional Android – Emulador que permite 

testar os aplicativos sem a necessidade de um dispositivo móvel 

 

A FIGURA 62 mostra o ambiente de trabalho e tela de versão da plataforma 

de desenvolvimento.  

 

 

FIGURA 62 – AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO ADT BUNDLE 

FONTE: O autor (2014) 
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ANEXO 3 – FERRAMENTA PROTOTYPER 

 

Prototyper é uma ferramenta de desenvolvimento e simulação interativa de 

telas para web sites e também para dispositivos móveis com sistema Android, IOS e 

Windows. Desenvolvido pela empresa Justimind, possui uma versão gratuita e a 

versão licenciada, com mais recursos. Para o desenvolvimento deste trabalho 

utilizou-se a versão gratuita.  

Esta ferramenta possui um simulador onde é possível testar as telas, 

simulando como seria a aplicação no dispositivo. Através da simulação é possível 

verificar o sequenciamento e disposição dos objetos na tela, permitindo a 

prototipagem das telas antes do desenvolvimento do código do aplicativo. A FIGURA 

63 apresenta o ambiente de desenvolvimento. 

 

 

FIGURA 63 – FERRAMENTA DE SIMULAÇÃO DE TELAS PROTOTYPER  

FONTE: O autor (2014) 
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ANEXO 4 – AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO ECLIPSE EE  

 

O Eclipse EE é um ambiente de desenvolvimento voltado para a plataforma 

Java EE (Edição Empresarial), permitindo o desenvolvimento de servlets e projetos 

para servidores web. Permite, através de bibliotecas, a comunicação com diversos 

tipos de base de dados. A FIGURA 64 apresenta a interface do Eclipse EE. 

 

 

FIGURA 64 – AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO JAVA EE 

FONTE: O autor (2014) 


