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RESUMO 

 

O presente projeto foi pensado em função da utilização do potencial dos recursos naturais, 

mais especificamente sol e vento, existentes no Rio Grande do Norte, para a geração de 

energia elétrica através de um Sistema Híbrido de Geração de Eletricidade (SHGE) conectado 

à rede COSERN, composto por um arranjo de painéis fotovoltaicos e uma turbina eólica 

incluindo o Regulador Eletromagnético de Frequência (REF). Para tanto, foi escolhido o 

Campus da Cidade de Macau, em função do espaço físico disponível na unidade acadêmica da 

Universidade Federal do RN e das características favoráveis de sol e de vento do município.  

A partir dos dados de radiação solar, velocidade de vento, curva de carga, e de especificações 

de turbinas eólicas, de painéis fotovoltaicos e de baterias, com a utilização do software Scilab, 

versão 5.5.2, chegou-se a uma combinação de equipamentos para atender a demanda do 

Campus. Literatura técnica específica, normas e trabalhos acadêmicos foram consultados na 

busca por uma solução satisfatória para o projeto, valendo salientar que a ideia foi priorizar as 

fontes renováveis, e que, apesar de ser um sistema conectado à rede, a alimentação da unidade 

consumidora pela COSERN e pelo gerador diesel são consideradas situações de exceção.  O 

projeto é constituído por cinco pranchas, memorial descritivo e relação de material, a ser 

registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN (CREA-RN) como 

trabalho acadêmico. 

 

Palavras-chave: Projeto de Sistemas Híbridos. Fontes Renováveis. Regulador 

Eletromagnético de Frequência. Geração de Energia Elétrica. 
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ABSTRACT 

 

This project was designed for the use of the potential of natural sources, more specifically sun 

and wind, in the Rio Grande do Norte to generation electricity through an Hybrid Power 

Generation System - HPGS connected to COSERN network, composed of an array of 

photovoltaic panels and a wind turbine with the use of an Electromagnetic Frequency 

Regulator-EFR. Thus, the Campus Macau was chosen depending on the physical space 

available in academic unit of UFRN and the favorable characteristics of sun and wind in the 

city of Macau-RN. Using data of solar radiation, wind speed, load curve, and turbine 

specifications, photovoltaic panels specifications and battery specifications, and by a selection 

with use the Scilab software, version 5.5.2, academic papers and specific technical literature 

was founded a satisfactory solution so that the project meets the demand of the campus, 

primarily with the HPGS, and the generation options only for the network COSERN and the 

possible diesel generator, but considered situations of exception. The project consists of five 

plants, descriptive memorial and relationship material, and will recorded in the Regional 

Council of Engineering and Agronomy of RN State – CREA-RN, as academic work. 

  

Keywords: Hybrid Systems Project. Renewable Sources. Electromagnetic Frequency 

Regulator. Electric Power Generation. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

            Este capítulo está dividido em cinco seções, sendo a primeira referente à motivação, a 

segunda relacionada aos objetivos, a terceira relativa a SHGEs, a quarta ao REF e a quinta à 

estrutura. São apresentadas, respectivamente, as razões que levaram ao desenvolvimento do 

projeto, os objetivos a serem alcançados, princípios envolvendo SHGEs e o REF, e ainda, 

como o trabalho está estruturado. 

  

1.1  Motivação 

             

            O uso de fontes renováveis para geração de energia elétrica, no mundo, tem 

aumentado em função da busca por uma matriz energética “mais limpa”, com menos impacto 

ambiental, em substituição/redução das fontes tradicionais, como as que utilizam 

combustíveis fósseis e grandes hidroelétricas, as quais, durante a fase de construção e/ou 

processo de funcionamento, afetam o meio ambiente, prejudicando-o.  

            A geração de energia elétrica é essencial para o crescimento econômico de um país. 

Assim, a necessidade em atender uma demanda mundial crescente tem favorecido o 

desenvolvimento de estudos na área, merecendo destaque a instalação de geradores eólicos e 

fotovoltaicos, ou ambos, quando o modelo passa a ser denominado Sistema Híbrido de 

Geração de Eletricidade (SHGE), por apresentar fontes distintas de geração operando em 

conjunto. 

            A partir da década de noventa, países como Alemanha, Japão, Dinamarca, Espanha, 

Estados Unidos e outros têm investido em P&D, dominando e implantando tecnologias que há 

alguns anos atrás somente era objeto de estudos acadêmicos, ou de soluções isoladas. 

            A implantação de geração distribuída, a qual apresenta em sua topologia unidades 

geradoras de energia elétrica de menor potência mais próximas dos pontos de consumo, e 

consequentemente, apresentando menores perdas em transmissão e distribuição, tem 

aumentado mundialmente.  

            O Brasil demorou a perceber a importância do desenvolvimento de outras formas de 

geração de energia elétrica, pois por muito tempo acreditou-se que a energia extraída de 

nossos rios seria suficiente para atender a demanda nacional em longo prazo.  Entretanto, aos 

poucos foi-se percebendo que outros sistemas de geração não eram somente uma opção a 

mais, e sim uma necessidade a ser atendida. De acordo com Silva, N. (2006, p. 86): 

 



2 

 

 

            Nos anos 1970 verificam-se os primeiros sinais de que o padrão vitorioso de 

expansão do setor elétrico, baseado na expressiva exploração das economias de 

escala e de escopo através de grandes empreendimentos na geração, apresenta-se 

engessado. Nesse período, observam-se diferentes configurações que vêem pôr em 

tela restrições à ampliação do modelo em vigência, tendo estas características 

ligadas: i) a limitações tecnológicas, ii) instabilidades político-econômicas e iii) 

pressões ambientais. 

 

            De acordo com o livro Energia Elétrica no Brasil (ENERGIA, 1977, p. 208), em 1976, 

com a instituição do Projeto Ypiranga, a ELETROBRAS ficou responsável pelos estudos 

referentes às fontes alternativas de geração de energia: 

 

          A ELETROBRÁS deverá ser responsável pelos projetos de fontes não 

convencionais de energia elétrica, já tendo aprovado a diretriz de estimular o 

desenvolvimento dessas fontes, aproveitando recursos brasileiros de características 

regionais. 

            Atualmente, estão em fase de implementação os programas de utilização de 

fontes renováveis de energia para as Regiões Norte e Nordeste. Para a Região Norte: 

microcentrais hidrelétricas; energia de biomassa (álcool). Para a região Nordeste: 

energia das marés, energia eólica, energia da biomassa (álcool e detritos animais); 

microcentrais hidrelétricas; e energia solar. 

 

            O texto acima corrobora a ideia de que na década de 70, na qual ocorreu o embargo do 

petróleo e a fundação do Greenpeace, já existia a consciência de que algo teria que ser feito 

para o desenvolvimento das fontes alternativas, porém, hoje percebemos que muita coisa não 

saiu da fase de planejamento. Se mais ações tivessem sido realizadas, com certeza o país hoje 

estaria em outro patamar e, possivelmente, seria um dos líderes em tecnologias relacionadas 

às fontes renováveis. 

            Após a virada do século, em 2002, foi lançado o Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), instituído pela Lei 10.438, cujo objetivo foi 

incentivar o uso de fontes renováveis, no entanto, a energia fotovoltaica não foi incluída no 

programa. 

            Hoje, praticamente é consenso que o país precisa dominar as tecnologias já existentes 

e desenvolver outras, principalmente em função do seu potencial energético sol/vento, entre 

outros, além de suas necessidades energéticas. A potência instalada referente à totalidade de 

fontes renováveis, ainda representa pouco em relação aos países que tem investido e 
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incentivado este setor há mais tempo, com políticas energéticas voltadas para diversificação 

de suas matrizes energéticas com o uso de fontes limpas alternativas. 

             Para que o Brasil recupere o tempo perdido e acompanhe os lideres mundiais na área 

de fontes renováveis, são necessários estudos, P&D, que gerem dados confiáveis e, 

consequentemente, formem pessoal qualificado, com competência para atuar no setor. Então, 

com o conhecimento necessário, novos projetos, tecnológica e economicamente viáveis, 

poderão ser implantados, proporcionando o desenvolvimento do setor de SGHE, englobando 

geração eólica e fotovoltaica. 

             A publicação da Resolução Normativa 482/2012  da ANEEL (BRASIL, 2012) que 

“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,  e   dá   outras  providências.”,  gerou boas perspectivas de crescimento para o setor. 

            Para o presente projeto, trabalhos acadêmicos e manuais específicos foram 

consultados, entre os quais: Blasques (2014), no qual um algoritmo serve de orientação para a 

determinação de um conjunto final de equipamentos que melhor represente um modelo 

otimizado; em Gupta (2011) é proposto um modelo de otimização denominado Renewable 

Energy Analysis and Sizing Tool - REAST, em que sistemas híbridos fotovoltaico/eólico 

apresentam geradores diesel e baterias como backup, então, mediante técnicas iterativas, 

encontram-se, primeiramente, combinações de turbinas eólicas, painéis fotovoltaicos e banco 

de baterias, e depois é feita a otimização buscando encontrar  o sistema de menor custo a 

partir dessas combinações; Silva, P. (2015) e Silva, P. et al. (2015),  nos quais é apresentado o 

Regulador Eletromagnético de Frequência (REF) de maneira mais detalhada; o Manual de 

Implantação de Sistemas Híbridos Fotovoltaico-Eólico-Diesel para Geração de Energia 

Elétrica (BRASIL, 2008b), no qual é dado um embasamento para elaboração de projetos de 

SHGE; o Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos (CEPEL, 2014), o qual 

apresenta a proposta de fornecer uma literatura mais específica para elaboração de projetos de 

geração de energia elétrica através de sistemas fotovoltaicos voltada para a  realidade 

brasileira; e outros.       

            Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, têm surgido questionamentos a 

respeito da possibilidade de implantação de fontes renováveis em suas unidades 

administrativas e acadêmicas. Então, dentro deste contexto, o presente trabalho foi 

desenvolvido no sentido de contribuir para esta realidade com a elaboração de um projeto de 

SHGE para atender ao Campus de Macau, com a inclusão de uma nova tecnologia 
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desenvolvida na própria UFRN, o Regulador Eletromagnético de Frequência, com a 

possibilidade de servir de embasamento para outros projetos.  

 

1.2  Objetivo 

         

            O objetivo deste estudo é o dimensionamento de um SHGE para atender a uma 

demanda média diária, de aproximadamente 295 kWh, da unidade acadêmica da UFRN que 

funciona no Município de Macau, distante 182 km da capital, Natal, onde as boas condições 

de sol e vento são fatores que incentivam a instalação de uma unidade geradora de energia 

elétrica, como a proposta neste trabalho. 

      O modelo proposto mantém a conexão com a rede elétrica da COSERN, em regime de 

Sistema de Compensação de Energia, e é caracterizado como microgeração (potência 

instalada menor ou igual a 75 kW) de acordo com a Resolução Normativa n° 687/2015 da 

ANEEL (BRASIL, 2015).  

            É interessante que o produto final proporcione a possibilidade de sua utilização, como 

modelo, em futuros projetos, de acordo com a resolução citada no parágrafo anterior, a qual 

afirma em seu Art. 2°, Incisos VI e VII: 

  

VI – empreendimento com múltiplas unidades consumidoras: caracterizado pela 

utilização da energia elétrica de forma independente, no qual cada fração com uso 

individualizado constitua uma unidade consumidora e as instalações para 

atendimento das áreas de uso comum constituam uma unidade consumidora distinta, 

de responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário do 

empreendimento, com microgeração ou minigeração distribuída, e desde que as 

unidades consumidoras estejam localizadas em uma mesma propriedade ou em 

propriedades contíguas, sendo vedada a utilização de vias públicas, de passagem 

aérea ou subterrânea e de propriedades de terceiros não integrantes do 

empreendimento; 

  

 VII – geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores, dentro da 

mesma área de concessão ou permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, 

composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora com 

microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades 

consumidoras nas quais a energia excedente será compensada;  (BRASIL, 2015) 

            

            A união de indivíduos ou empresas tendo por finalidade a redução de custos e 

otimização de recursos naturais, favorece a implantação de SHGEs, estando regulamentada 

pela Resolução Normativa 687/2015 da ANEEL e alinhada com os objetivos aqui propostos. 

            Na Fig. 1 é vista uma imagem aérea do Campus, o qual possui uma área total, de 

aproximadamente 4659 m².   
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Figura 1 – Imagem aérea do Campus de Macau/UFRN. 

 

   Fonte:  Google Earth. 

             

            No dimensionamento, um programa desenvolvido com o software Scilab é o 

responsável pela escolha do melhor conjunto, com base no critério de maior Valor Presente 

Líquido (VPL) a partir das combinações obtidas de: 5 modelos de turbinas eólicas acopladas 

ao Regulador Eletromagnético de Frequência, 10 modelos de painéis fotovoltaicos e 8 

modelos de baterias. 

            A utilização de dados referentes ao perfil da carga, à velocidade de vento, à radiação 

solar, além de estudos do espaço físico, das normas pertinentes ao assunto, e de especificações 

de equipamentos complementaram as informações necessárias à elaboração do projeto. 

           O produto final deste trabalho constará de pranchas e detalhamentos para viabilizar a 

execução do projeto proposto. 

            Na Fig. 2 é vista a fotografia de um moinho desativado, mostrando que o uso da força 

dos ventos já esteve presente no município de Macau/RN, há muito tempo. 

            A exploração do sal em Macau foi propulsora da economia do RN em boa parte do 

século XX, e, moinhos para bombeamento d’água, com o apresentado na fotografia da Fig.2, 

constituíam as máquinas que movimentavam esta indústria. 
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Figura 2 – Fotografia de um moinho de vento desativado das salinas de Macau/RN. 

 

                 Fonte: Arquivo pessoal do Prof. Ricardo Ferreira Pinheiro (NOTAS, 2013). 

 

1.3  Sistemas Híbridos de Geração de  Eletricidade – Introdução  

 

            O desenvolvimento de SGHEs aconteceu, principalmente, na década de 70, tendo 

como uma das causas, a crise do petróleo de 1973 (BRASIL, 2008a). 

             Inicialmente, tiveram sua aplicação voltada para atender a pequenos consumidores e 

comunidades isoladas localizadas longe das redes de distribuição/transmissão elétricas. 

Porém, já nos anos 90, a preocupação com o meio ambiente passou a ser um fator a mais, 

favorável ao crescimento dos SHGEs, como também ao melhoramento do desempenho de 

tecnologias envolvendo sistemas eólicos e fotovoltaicos (BRASIL, 2008a). 

 

1.3.1  Energia eólica – Breve histórico  

 

            O aproveitamento da energia dos ventos não é algo recente, pois há milhares de anos, 

segundo estudos científicos, as forças aerodinâmicas já eram usadas para produzir trabalho em 

várias partes do mundo. 

            Segundo o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (BRASIL, 2001, p.13), o 

bombeamento de água através de cata-ventos teve um aumento considerável nos Estados 
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Unidos, na segunda metade do século XIX, após a abolição da escravatura. A geração de 

energia elétrica com o objetivo de carregar baterias aconteceu na primeira metade do século 

XX, mediante a utilização de pequenos aerogeradores. 

            Com relação a geradores eólicos de maior potência, a primeira unidade, conectada à 

rede elétrica pública, entrou em funcionamento nos anos 70 (1976 na Dinamarca) seguida por 

outras, como resultado de pesquisas e investimentos realizados em consequência da crise 

internacional do petróleo, proporcionando o desenvolvimento de tecnologias na área de 

geração de energia elétrica, incluindo o setor eólico (BRASIL, 2005, p. 93). 

            No Brasil, a primeira turbina eólica destinada ao fornecimento de energia em rede de 

distribuição teve sua instalação no Arquipélago de Fernando de Noronha/PE no ano de 1992, 

com potência nominal de 75 kW (BRASIL, 2005, p. 105).    

            O setor de energia eólica cresceu e o país, em 2015, ocupou o quarto lugar em termos 

de potência anual instalada, no ranking dos países produtores de eletricidade a partir dos 

ventos (GLOBAL, 2015).  Esta classificação, contudo, não permite concluir que a energia 

eólica está largamente utilizada em nossa matriz energética, já que a potência instalada está 

em torno de 10% do principal produtor, a China, e, conforme o levantamento (BRASIL, 

2001), nosso potencial é de, no mínimo, 143 GW.  

 

1.3.2  Energia fotovoltaica (CEPEL, 2014) – Breve histórico  

 

            Assim como o que aconteceu com a energia eólica, o interesse pela geração 

fotovoltaica teve mais ênfase a partir da crise internacional do petróleo em 1973. Porém, a 

produção industrial teve início nos anos 50, quando empresas de telecomunicações buscavam 

soluções na área de fontes de energia para alimentar seus equipamentos em localidades 

distantes. 

            A “corrida espacial” também contribuiu para o desenvolvimento da tecnologia 

fotovoltaica, haja vista a necessidade de fonte de energia no espaço para atender a demanda 

dos equipamentos eletroeletrônicos. Inclusive, a geração fotovoltaica de energia elétrica, até 

hoje é utilizada nas viagens espaciais. 

            Os Estados Unidos, seguidos por Alemanha e Japão, no final dos anos 90, foram os 

primeiros países a incentivar e promover o desenvolvimento do setor fotovoltaico com o 

objetivo de redução da emissão de CO2, em função do Protocolo de Kyoto, e também visando 

à exportação. 
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1.3.3  Geração Eólica e Fotovoltaica no Brasil 

 

            O país tem procurado diversificar sua matriz energética com a instalação de diversos 

parques de geração eólica como alternativa à geração, valendo destacar a participação do Rio 

Grande do Norte com potência instalada superior a 2,7 GW (ABEEOLICA, 2016).  

            Apesar da maior parte da demanda continuar a ser atendida pelas usinas geradoras 

instaladas nos grandes rios do país, a presença de turbinas eólicas já pode ser vista em muitas 

localidades brasileiras, assim como, algumas iniciativas, ainda tímidas, de geração 

fotovoltaica. Com a publicação da Resolução Normativa 482/2012  da ANEEL (BRASIL, 

2012) que “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,  e   dá   outras  providências.”,  espera-se que sejam estimuladas  novas 

instalações  de parques com sistemas híbridos, inclusive com o aumento da utilização de 

geração fotovoltaica.                  

            As características climáticas do Estado do Rio Grande do Norte, principalmente 

litorâneas, tanto as relacionadas com dados de vento como dados solares, são bastante 

favoráveis à implantação de parques eólicos, fotovoltaicos e modelos híbridos na região.  

            No Brasil, houve o desenvolvimento de vários trabalhos nos anos 70, acompanhando o 

que acontecia no mundo, porém, posteriormente, a falta de incentivos fez com que os 

pesquisadores e empreendedores buscassem outras áreas mais promissoras. 

            Em 2003, uma das ações que contribuiu para o crescimento do setor, foi a instituição 

do Programa Luz pra Todos (LPT)  pelo Governo Federal, com o objetivo de prover a zona 

rural e comunidades isoladas com energia elétrica. Em consequência, diversos Sistemas 

Isolados de Geração de Energia Elétrica por Fontes Intermitentes (SIGFIs) foram instalados 

pelas concessionárias de energia COELBA e CEMIG em suas zonas de atuação. Na Região 

Norte, comunidades ribeirinhas remotas também foram beneficiadas pelo programa LPT com 

instalações de sistemas isolados.   

            A primeira unidade conectada à rede, com potência de 11 kWp foi instalada pela 

CHESF, em sua sede Recife/PE, no ano de 1995.  No Ceará, no município de Tauá, começou 

a funcionar em 2011, a primeira usina fotovoltaica de responsabilidade da iniciativa privada, 

com capacidade nominal de 1 MWp. 
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1.4  Regulador Eletromagnético de Frequência (REF) – Introdução 

       (SILVA, P., 2015 e SILVA, P. et al.,  2015) 

 

            Levando-se em conta que a velocidade do vento é uma grandeza variável, o REF é 

uma tecnologia desenvolvida com o objetivo de ser uma alternativa para o controle de 

velocidade em turbinas eólicas, gerando energia firme, em substituição às caixas 

multiplicadoras e aos conversores eletroeletrônicos existentes em algumas topologias.  

            Partindo do modelo estrutural de uma máquina de indução, o REF apresenta em sua 

constituição o “rotor assíncrono”, contendo o enrolamento de armadura, porém sendo uma 

peça giratória; e o “rotor síncrono”, que gira solidário ao eixo rotórico do gerador síncrono. O 

rotor assíncrono contém anéis coletores que são alimentados, por algum tipo de fonte de 

energia elétrica, através de um inversor de frequência. Então, o campo girante no interior do 

REF é resultado da injeção de corrente através do inversor na armadura do rotor assíncrono, 

proporcionando o controle de velocidade. O controle permite que a velocidade de saída seja 

constante, sendo possível, no caso de ausência de vento, que as fontes responsáveis pela 

alimentação do inversor gerem 100% da energia necessária para atender à carga. A topologia 

descrita pode ser observada no diagrama esquemático da Fig. 3. 

  

Figura 3 – Diagrama esquemático apresentando a topologia proposta para o REF. 

 

                                       Fonte: Silva, P. (2015) e Silva, P. et al. (2015).       
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            Na Fig. 3 também é possível observar a representação da velocidade da turbina-eólica 

na topologia proposta, a qual é denominada velocidade wv,  e de modo semelhante a 

velocidade do rotor síncrono do REF, denominada de velocidade wrm igual a velocidade do 

gerador síncrono. 

             

1.5  Estrutura do trabalho 

 

             O trabalho está organizado em cinco capítulos, incluindo este, no qual foi abordado o 

objetivo e a motivação relacionados à proposta do projeto; uma introdução aos SHGEs, 

incluindo históricos básicos referentes à energia eólica e fotovoltaica; e também foram 

introduzidos conceitos básicos relacionados ao REF. 

             No Capítulo 2 (Revisão bibliográfica) é apresentado o embasamento teórico, são 

feitos comentários e revistos conceitos sobre SHGE, armazenamento de energia, protótipo do 

REF, técnicas de inteligência artificial e análise econômica. 

             O Capítulo 3 (Dimensionamento) mostra o detalhamento do algoritmo utilizado no 

programa, a forma de tratamento dos dados climáticos, da curva de carga do Campus de 

Macau e das especificações dos equipamentos, além de apresentar uma explanação a respeito 

de considerações feitas na obtenção e escolha do resultado. 

            Em seguida, no Capítulo 4 (Projeto) é apresentado o projeto com suas respectivas 

pranchas, memorial descritivo, relação básica de material, diagrama unifilar, diagrama 

esquemático e também são colocados objetivos e ideias a respeito de um futuro sistema 

gerenciador a ser desenvolvido em função da especificidade do REF e dos critérios 

estabelecidos para o uso de cada fonte de energia do SHGE. 

            No Capítulo 5 (Conclusão) são sintetizados e analisados os resultados e sugeridos 

futuros trabalhos.        
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

            Neste capítulo são abordadas configurações dos SHGEs; topologias de sistemas 

eólicos conectados à rede; princípios básicos da tecnologia fotovoltaica; revisão de conceitos 

relacionados a baterias; explanação sobre o modelo do REF usado em laboratório; revisão  

sobre técnicas de inteligência artificial/SCADA; e análise econômica. 

 

2.1  Sistemas Híbridos de Geração de Eletricidade – SHGEs 

             

Na Fig. 4 é apresentado esquematicamente um modelo básico encontrado em situações 

práticas, contendo fontes alternativas trabalhando em conjunto, onde, painéis fotovoltaicos e 

aerogeradores são os principais elementos responsáveis pela geração de energia elétrica para 

atender a demanda de um sistema isolado, sendo que também é possível verificar a existência 

de um sistema de armazenamento de energia (banco de baterias), funcionando como backup.  

As baterias são utilizadas nos intervalos de tempo em que não compense a entrada em 

funcionamento da geração diesel. Inversores, retificadores e controladores de carga, não são 

equipamentos sempre presentes na unidade de controle e condicionamento de potência, porém 

podem fazer parte da composição.  

 

Figura 4 – Exemplo de um SHGE. 

 

                          Fonte: CRESESB (CEPEL, 2014). 
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            Atualmente, arranjos de maior potência, conectados à rede elétrica surgem como 

opção para diversificar a matriz energética de alguns países. No Rio Grande do Norte, serve 

como exemplo o sistema visto na fotografia mostrada na Fig. 5, localizado no Município de 

São José de Mipibu. Em funcionamento desde 2013, foi instalado mediante parceria entre as 

empresas Becker (fabricante de produtos químicos de higiene e limpeza) e Satrix Energias 

Renováveis Ltda., com potência instalada de aproximadamente 154 kW  (SATRIX, 2015). 

  

Figura 5 – Fotografia de um SHGE composto por 5 geradores eólicos Satrix SX3300 e 561 painéis solares Yingli 

de 245 Wp, localizado em São José de Mipibu/RN. 

 

Fonte: Satrix Energias Renováveis Ltda. (SATRIX, 2015).  

 

2.1.1  Configurações básicas  

 

            Configurações básicas para SHGEs  (BLASQUES, 2014) são apresentadas a seguir: 

            A do tipo “com acoplamento no barramento CA, centralizada”, conforme o diagrama 

visto na Fig. 6, apresenta um único barramento CA onde são interligadas as fontes de geração 

de energia elétrica existentes, incluindo a geração diesel e o sistema de armazenamento, como 

também a minirrede de distribuição relacionada à conexão dos consumidores. 

            Nesta configuração o fluxo de energia é direto, do barramento CA para a carga. 
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Figura 6 – Configuração com acoplamento no barramento CA, centralizada.  

  

 

                                            Fonte: Blasques (2014). 

 

            Na Fig. 7, vê-se um diagrama de configuração do tipo “com acoplamento no 

barramento CA, distribuída”, usada em SHGEs de maior porte, onde cada sistema de geração 

eólico/fotovoltaico apresenta armazenamento próprio, necessitando de um controle mais 

sofisticado do que a “com acoplamento no barramento CA, centralizada”, de modo a 

possibilitar a operação de equipamentos em paralelo.  

            Esta configuração também permite que a potência individual das fontes geradoras, que 

são conectadas à minirrede em múltiplos pontos, seja inferior a potência máxima solicitada. 

Com o avanço da tecnologia que envolve condicionamento de potência, esta topologia deverá 

apresentar um crescimento nos próximos anos. 

  

Figura 7 – Configuração com acoplamento no barramento  CA, distribuída. 

 

                                                Fonte: Blasques (2014). 
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             A configuração mostrada na Fig. 8, que adota “acoplamento através do barramento 

CC”, apresenta a desvantagem de toda energia gerada ter que passar pelo sistema de 

armazenamento, antes de ser entregue à carga, e dessa forma, a eficiência do sistema como 

um todo fica reduzida. 

            Esta configuração foi uma das primeiras utilizadas em SHGEs, a qual necessita de 

regulador de carga e inversor em sua topologia. É indicada para instalações de pequena 

potência, porém, em casos de grandes distâncias entre consumidores e fontes geradoras, os 

resultados não são favoráveis em função das perdas, e portanto, devendo ser evitada. 

 

Figura 8 – Configuração com acoplamento no barramento CC. 

 
 

                                 Fonte: Blasques (2014). 

 

 

           A “configuração mista” apresenta algumas características das configurações 

anteriormente citadas, onde parte dos geradores é conectada ao barramento CC enquanto outra 

é conectada ao barramento CA, como pode ser visto na Fig. 9. As fontes renováveis e o 

sistema de armazenamento são conectados ao barramento CC enquanto o gerador a diesel é 

conectado ao sistema consumidor através de um conversor CA/CA, atendendo à carga, e ao 

barramento CC através de um retificador, carregando o sistema de armazenamento. 
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Figura 9 – Configuração mista. 

 
                               Fonte: Blasques (2014). 
             

            A escolha da configuração a ser adotada dependerá das características intrínsecas do 

projeto.  Segundo Blasques (2014, p. 19): 

 

            Cada configuração pode ser aplicada aos mais variados casos com a decisão 

devendo ser tomada principalmente com base em suas vantagens e desvantagens, 

que devem ser avaliadas individualmente para cada instalação. No atual estágio de 

desenvolvimento desses tipos de sistemas no Brasil, as configurações adotadas em 

sistemas comerciais devem priorizar, inicialmente, a simplicidade, visando ao 

aumento da confiabilidade, com menor intervenção possível do usuário.  

  

            Neste projeto adotou-se uma configuração que difere das citadas anteriormente, em 

função da inclusão do REF. A “configuração mista” é a que mais se aproxima do modelo 

utilizado, pois a mesmo apresenta um barramento CC, no qual é feita a interligação dos 

painéis fotovoltaicos com o banco de baterias que, através de um conversor CC-CA alimenta 

o campo eletromagnético do REF. Também faz parte da composição um barramento CA, no 

qual é conectado o conjunto turbina-REF-gerador síncrono, a carga, a rede COSERN e o 

gerador diesel. Esta topologia é vista na Fig. 10. 

 

 

 

 

 



16 

 

 

Figura 10 – Diagrama esquemático do SHGE proposto. 

 

         

 Fonte:  Elaboração própria. 

 

            O modelo proposto será de pequeno porte e existirá na sua topologia um Sistema de 

Despacho da Geração, que será responsável em determinar quais fontes geradoras deverão 

atender à carga e em quais proporções, levando-se em conta critérios a serem abordados no 

capítulo 4, seção 4.1.6, objetivando priorizar as fontes renováveis. 

             

2.1.2  Tecnologia básica e características dos sistemas eólicos 

 

            A expressão que representa a energia cinética do vento, referente a uma massa de ar, 

que se move perpendicularmente a uma superfície cilíndrica de área 𝐴, com uma determinada 

velocidade, é dada por: 

𝐸𝐶 =
1 

2
𝑚𝑣2 [J]                                                               (1) 

onde, v é a velocidade do vento em m/s e  m é a massa de ar em kg. 

            Partindo do princípio de que a potência é a derivada da energia em função do tempo, 

significa que: 

      𝑃𝑤 =
𝑑𝐸𝑐

𝑑𝑡
=

1 

2
�̇�𝑣2 [W]                                                          (2) 

 

onde, �̇� é o fluxo de massa de ar em kg/s e t é dado em segundos (s). 

            O fluxo de massa de ar é dado por: 

                                                                       

�̇� = 𝐴𝜌𝑣  [kg/s]                                                               (3) 



17 

 

 

onde, ρ é a massa específica do ar em kg/m³ e 𝐴  é a área da superfície cilíndrica em m².  

Então, substituindo a Eq. 3 na Eq. 2, a potência da massa de vento que atinge a turbina eólica 

em W é dada por:                                     

𝑃𝑤 =
1 

2
𝐴𝜌𝑣3  [W]                                                                   (4) 

              

             Parte desta potência é dita turbinada: 𝑃𝑇 = 𝑐𝑝𝑃𝑤, sendo 𝑐𝑝  o coeficiente de potência.                                                  

             Pela expressão da Eq. 4, é possível comprovar a importância da velocidade do vento 

nos estudos que utilizam turbinas eólicas, visto que a potência gerada está relacionada ao cubo 

da velocidade. A área cilíndrica coberta pelo giro das pás e a massa específica do ar, também 

influenciam, diretamente, a potência da turbina.   

            Uma das especificações de uma turbina eólica é a “curva de potência”, na qual são 

mostradas: velocidade de partida, referente ao valor necessário para o aerogerador iniciar o 

giro; velocidade inicial, referente ao valor necessário para o início da geração de energia 

elétrica; velocidade nominal, referente ao valor necessário para atingir a potência nominal; e 

velocidade de corte, a qual mecanismos são acionados para interromper a geração.    

            Atualmente, é do conhecimento dos estudiosos em energia eólica, que o máximo 

teórico possível de conversão obtenível da energia cinética do vento em energia mecânica no 

rotor de uma turbina (potência turbinável), é de aproximadamente 59%, ou seja, nem toda 

energia do vento é convertida durante o processo (SILVA, N., 2006).         

            O princípio de funcionamento básico de um aerogerador está relacionado, 

inicialmente, com a transformação de uma parcela de energia cinética dos ventos, que atua 

nas pás, proporcionando o giro do conjunto pás/rotor a uma determinada velocidade.   O rotor 

gira solidário ao eixo da turbina então, na nacele, a velocidade do eixo passa por uma 

transformação, normalmente realizada por um sistema multiplicador de velocidade (caixa 

multiplicadora). A velocidade ampliada é entregue ao rotor do gerador elétrico, dentro dos 

níveis desejados.  

            Na Fig. 11 é possível observar as principais partes de um aerogerador (turbina eólica), 

como, por exemplo: a torre, que é o componente responsável pela sustentação de toda 

estrutura; as pás, que são responsáveis pela captação do vento; o rotor, que é o elemento 

responsável pela transformação da energia cinética dos ventos em energia de rotação; e a 

nacele, que é o componente que abriga a caixa multiplicadora de velocidade e o gerador 

elétrico. A caixa multiplicadora é responsável por transformar a velocidade do eixo do rotor 
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para a velocidade de funcionamento adequada ao eixo do gerador elétrico, que é responsável 

por converter a energia mecânica do eixo em energia elétrica. 

               

Figura 11 – Diagrama esquemático de uma turbina eólica. 

 

                                              Fonte: BRASIL, 2001. 

            

           Classificações encontradas na literatura específica referentes às turbinas eólicas: 

            - quanto ao porte podem ser classificadas em pequenas (potência nominal até 500 

kW), médias (potência nominal maior do que 500 kW e menor ou igual a 1000 kW) e  

grandes  (potência nominal maior do que 1000 kW) (BRASIL, 2001);  

            - quanto à orientação do seu eixo de giro, conforme pode ser visto nas fotografias da 

Fig. 12, as turbinas eólicas podem ser classificadas como de eixo vertical, sendo mais 

conhecida a do tipo Darrieus, e de eixo horizontal (mais utilizada, atualmente); 
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                 Figura 12 – Fotografias ilustrando a classificação das turbinas eólicas em relação ao eixo. 

 

                                  Fonte:  Centro de energia eólica (PUCRS, 2014).  

 

             - e outras: quanto à aplicação (conectado à rede ou sistema isolado); quanto ao local 

de instalação (terra firme ou off-shore); quanto ao controle aerodinâmico de potência (estol, 

passo ou combinação das duas); e quanto ao número de pás (uma, duas e três pás). 

            A tecnologia envolvida em um sistema de geração eólico pode ser implementada de 

diferentes modos: com gerador síncrono ou gerador de indução; com sistemas de velocidade 

fixa ou velocidade variável; com uso de caixa multiplicadora ou conversores 

eletroeletrônicos; e outras possibilidades, proporcionando diferentes configurações. A seguir 

são mostradas as três principais topologias mais utilizadas, citadas em Silva, P. (2015), 

relacionadas às formas de conexão à rede elétrica. 

            Na Fig. 13 é mostrado o diagrama esquemático, no qual o estator do gerador de 

indução com rotor em gaiola de esquilo é ligado, diretamente à rede elétrica, acompanhando o  

seu nível de tensão e frequência. O gerador funciona com velocidade constante, em função da 

frequência do sistema e do escorregamento. A velocidade constante torna mais difícil o 

controle para potências diferentes da nominal, exigindo uma caixa de engrenagem 

(multiplicadora) mais eficiente. 
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Figura 13 – Diagrama esquemático ilustrando os principais componentes de um aerogerador utilizando um 

Gerador de Indução com Rotor em Gaiola de Esquilo. 

 

               Fonte:  Silva, P. (2015). 

 

            Conforme pode ser visto na Fig. 14, a topologia utilizando um gerador síncrono 

multipolar não utiliza caixa multiplicadora, sendo necessária a existência de conversores para 

controlar a frequência da tensão gerada, que varia de acordo com a velocidade do vento. Esse 

modelo, que trabalha com velocidade variável, tem um melhor aproveitamento de energia, 

porém devido ao uso dos conversores, causa distúrbios à rede elétrica.  

 

Figura 14 – Diagrama esquemático ilustrando os principais componentes de um aerogerador 

utilizando um Gerador Síncrono Multipolar. 

 

                 Fonte:  Silva, P. (2015). 

           

              A topologia mostrada na Fig. 15, do tipo velocidade variável, referente a um gerador 

de indução duplamente alimentado – DFIG (Doubly Fed Induction Generator), apresenta  

caixa de engrenagem e conversor bi-direcional. O rotor do gerador é ligado à rede elétrica 

através do conversor, enquanto que o estator  é ligado diretamente.  A presença do conversor 

bi-direcional, possibilita um melhor controle de potência. 
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Figura 15 – Diagrama esquemático ilustrando os principais componentes de um aerogerador 

utilizando um Gerador de Indução Duplamente Alimentado.  

 

                Fonte:  Silva, P. (2015). 

 

2.1.3  Tecnologia básica e características dos sistemas fotovoltaicos (CEPEL, 2014) 

 

            Os tipos de células fotovoltaicas utilizadas na fabricação de painéis solares, 

normalmente apresentam em sua constituição silício monocristalino e policristalino, tendo 

sido os tipos mais usados nos últimos anos.  Em 2011, estes módulos ficaram com, 

aproximadamente, 88% do mercado mundial. 

            Outra categoria de material em desenvolvimento no setor fotovoltaico, porém em 

menor escala, é denominada por “filmes finos”, sendo constituídos por silício amorfo 

hidrogenado, ou desselenato de cobre e índio, ou telureto de cádmio. Apresentam a vantagem 

de serem flexíveis e a possibilidade de confecção em dimensões maiores do que os módulos 

cristalinos, inclusive em outros formatos, ampliando as possibilidades de aplicação. 

            Os cristais monocristalinos apresentam como característica principal o seu grau de 

pureza elevado e as células formadas por esse processo têm uma eficiência média de 16,5%, 

valor superior aos demais tipos de células. Os painéis policristalinos são fabricados em 

processo semelhante aos monocristalinos, porém o rigor e o controle são menores, fazendo 

com que sejam comercialmente mais baratos e apresentem menor eficiência, entre 14,5% e 

16,2%.  Com relação ao silício amorfo e demais materiais relacionados a filmes finos, o 

processo de fabricação é mais simples, exigindo menos consumo de energia e a confecção de 

painéis com maiores dimensões é viável, porém apresentando menor eficiência. 
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            Na Fig. 16 podem ser vistos os três tipos de módulos fotovoltaicos, sendo visível a 

diferença entre eles. 

 

Figura 16 –  Fotografias de painéis fotovoltaicos mostrando, da esquerda para a direita: módulo monocristalino, 

módulo policristalino e filme fino. 

 

                   Fonte: ABINEE (2012, p. 133). 

 

             Os módulos fotovoltaicos podem ser ligados em série, em paralelo ou combinando os 

dois tipos de ligações, de acordo com o arranjo desejado. É possível observar na Fig. 17, um 

diagrama esquemático de um arranjo contendo módulos fotovoltaicos associados em série, 

quando o valor da tensão resultante do arranjo é dado pelo somatório do valor de tensão de 

cada módulo, e o valor da corrente elétrica do arranjo é igual ao valor especificado de um 

módulo. 

 

Figura 17 – Diagrama esquemático mostrando o arranjo com painéis fotovoltaicos ligados em série. 

 

                 Fonte: CRESESB (2006). 

            

             Na Fig. 18 é mostrado um diagrama esquemático com um arranjo de painéis 

fotovoltaicos ligados em paralelo, no qual a tensão do arranjo será igual à tensão de cada 
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módulo, individualmente, e a corrente do arranjo será o somatório das correntes de todos os 

módulos. 

 

Figura 18 – Diagrama esquemático mostrando o arranjo com painéis fotovoltaicos ligados em paralelo. 

 

         Fonte: CRESESB (2006). 

 

            Os módulos fotovoltaicos, conforme pode ser visto nos gráficos da Fig. 19, 

apresentam um ponto de operação de máxima produção de potência, representado por PMAX, 

para uma corrente IMP e uma tensão VMP. O gráfico de cima mostra a curva corrente I vezes 

tensão V, no qual também é mostrado que para a corrente de curto-circuito Isc a tensão V é 

igual a zero, e no gráfico de baixo, onde é vista a curva potência P vezes tensão V, percebe-se 

que para a tensão de circuito-aberto Voc, a potência é nula, como também I=0 (gráfico 

superior). 

 

Figura 19 – Características I x V e P x V das células fotovoltaicas. 

 

                                                          Fonte: EPE (2012). 
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            Com relação ao comportamento tensão/corrente em função da variação da irradiância 

solar, conforme o gráfico mostrado na Fig. 20 é possível perceber que à medida que a 

irradiância aumenta, a corrente elétrica também aumenta de maneira linear. 

 

Figura 20 – Gráfico representando o efeito causado pela irradiância solar em um módulo fotovoltaico. 

 

                              Fonte: CEPEL  (2014). 

 

            A variação da temperatura também tem uma significativa influência no funcionamento 

de um módulo fotovoltaico, pois em caso de aumento de temperatura, o valor da tensão 

elétrica sofre uma diminuição, reduzindo a eficiência do módulo.  Na Fig. 21 é possível 

observar o comportamento do gráfico. 

 

Figura 21 – Gráfico representando o efeito causado pela temperatura em  um módulo fotovoltaico. 

 

                                     Fonte: CEPEL (2014). 
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2.2  Armazenamento de Energia (MARTINS, 2007) 

 

            Em SHGEs, que priorizam o uso de fontes renováveis, geralmente, é necessário a 

existência de um sistema de armazenamento de energia elétrica para quando ocorrer das 

fontes geradoras não atenderem à carga plenamente, seja por excesso de demanda, ou em 

função de limitações dos elementos climáticos (sol e/ou vento). Nesses casos, a utilização de 

bancos compostos por baterias de chumbo-ácido tem sido a prática, historicamente mais usual 

(BRASIL, 2008a). 

            Basicamente, o princípio de funcionamento de uma célula de bateria é baseado na 

transferência de elétrons de um eletrodo negativo para um eletrodo positivo, alimentando uma 

carga, estando os eletrodos submersos em uma substância, denominada eletrólito, e separados 

por um elemento denominado separador. No eletrólito íons são liberados, estabelecendo a 

conexão entre os eletrodos e a existência do separador impede o contato físico entre as placas 

(eletrodos). 

            Uma bateria é composta pelo conjunto de várias células ligadas, geralmente, em série. 

Um diagrama esquemático básico de uma célula de bateria é mostrado na Fig. 22.  

 

Figura 22 – Esquema simplificado representando os principais elementos constituintes de uma célula de bateria. 

 

                                            Fonte: Martins (2007). 

 

            De acordo com as características do projeto em que serão utilizadas, as baterias 

poderão ser ligadas em série, em paralelo, ou uma combinação dos dois tipos.  No arranjo em 

série a corrente elétrica da configuração será igual à corrente de uma bateria do conjunto e a 

tensão elétrica será a soma das tensões de todas as unidades.  Com relação à ligação em 
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paralelo ocorre o inverso, ou seja, a corrente elétrica do arranjo será o resultado do somatório 

das correntes das unidades constituintes e a tensão elétrica do conjunto será igual à tensão de 

uma bateria.  

           As baterias são classificadas com primárias (não recarregáveis) e secundárias 

(recarregáveis) e entre as secundárias existem as que são conhecidas pelos diferentes tipos de 

placas que entram na sua composição, como por exemplo: baterias de prata-zinco (AgZn), 

aplicada na indústria militar e aeroespacial; bateria de íons de lítio (Li-íon), utilizada em 

computadores portáteis;  bateria de níquel-cádmio (NiCd), com uso em filmadoras e 

computadores; bateria de níquel-metal hidreto (NiMH), um avanço da tecnologia usada pela 

NiCd, sem a utilização do cádmio, considerado um metal bastante tóxico; e a bateria chumbo-

ácido (Pb-Ácido), com aplicação em automóveis, veículos industriais, armazenamento de 

energia em sistema elétricos, e outros. 

            A bateria Pb-Ácido estacionária, foi a escolhida para ser usada no presente trabalho, 

sendo bastante utilizada em projetos que envolvem fontes alternativas, no entanto, de acordo 

como o tipo de aplicação existem mais duas classificações para as baterias Pb-Ácido: 

automotivas e tracionárias. 

            Algumas das principais especificações que devem ser observadas na escolha de 

baterias são citadas a seguir: 

- Capacidade da bateria: significa a capacidade, em determinado tempo, em h, de uma 

bateria fornecer corrente elétrica, em A, uniformemente, a uma 

carga. 

- Profundidade de descarga: significa o quanto da capacidade nominal pode ser reduzida, 

em percentagem, sem que a bateria tenha que ser, 

necessariamente recarregada. 

- Tempo de vida útil: significa o tempo de vida da bateria trabalhando dentro de suas 

características, sendo indicado em números de ciclos de 

carga/descarga. 

- Auto descarga: relacionado ao fato de que mesmo sem estar em uso, a bateria tende a 

perder sua carga, em função de correntes internas. 

- Densidade de energia: é uma relação entre a quantidade de energia armazenada, em Wh, 

por unidade de volume ou peso, em kg. 

- Rendimento: relacionado aos estados de carga e descarga da bateria, nos quais acontecem 

perdas, principalmente devido à influência da temperatura (calor). 
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            Os fabricantes de baterias não fornecem todas essas características em seus catálogos. 

Porém, capacidade, profundidade de descarga, vida útil são especificações geralmente 

presentes. Na Fig. 23 é mostrado um detalhamento, constante de um catálogo, onde a empresa 

fabricante de baterias apresenta gráficos representando a influência da variação da 

temperatura de trabalho e da profundidade de descarga, respectivamente, na vida útil de suas 

baterias. 

 

Figura 23 – Gráficos “temperatura de trabalho x vida útil” e “profundidade de descarga x ciclos”. 

 

Fonte: Baterias Heliar. 

 

             Durante o seu ciclo de vida, a bateria está sujeita a períodos de carga e descarga, que 

contribuem para a duração de sua vida útil.  

            Um cuidado que se deve ter ao realizar um arranjo (banco de baterias), com o objetivo 

de garantir o tempo de vida útil, é que as unidades apresentem as mesmas especificações, 

mesmo modelo e que sejam do mesmo fabricante. 

 

2.3  Protótipo do REF 

 

            A topologia do REF foi simulada e testada em laboratório, de acordo com a fotografia 

do protótipo, vista na Fig. 24. Utilizou-se um motor CC representando uma turbina-eólica, um 

protótipo do REF com potência de 3 CV e um gerador síncrono de 1 CV. Para a realização 
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dos testes, foram utilizados 9 resistores de potência, totalizando uma potência de carga de, 

aproximadamente,  1 kW.  

 

Figura 24 – Fotografia ilustrativa do protótipo do REF. 

 

    Fonte: Silva, P. (2015) e Silva, P. et al. (2015).  

             

            Os resultados dos testes em laboratório e simulações comprovaram a viabilidade 

técnica do equipamento, comprovando ser uma tecnologia válida para controlar a velocidade 

de saída do eixo do gerador elétrico, o qual atende uma carga, com velocidade síncrona. 

Também apresenta outras vantagens como, por exemplo, de não injetar harmônicos na rede 

elétrica do lado CA e de reduzir o número de dispositivos eletrônicos no sistema. 

            No Apêndice C deste trabalho é mostrada uma análise da composição de custos do 

conjunto turbina-REF, a ser utilizada neste projeto, relacionada com a de um aerogerador com 

sistema mecânico de transmissão.  

 

2.4   Técnicas de Inteligência Artificial e SCADA 

 

             Técnicas de Inteligência Artificial (IA) têm sido utilizadas em operação e manutenção 

de sistemas elétricos, transformando-os em sistemas inteligentes, onde decisões são tomadas 

de modo eficaz, sem a presença humana (FERREIRA, 2007).  Estas técnicas, como as redes 

neurais artificiais e a lógica fuzzy têm estado presentes no mapeamento de sistemas não-

lineares e no trato das incertezas e imprecisões (SOUZA, 2009).   
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            No presente trabalho, a necessidade de um Sistema de Despacho da Geração (SDG) da 

energia elétrica gerada pelas fontes constituintes, em função dos elementos climáticos e 

energia solicitada pela carga, recomenda o uso de técnicas de inteligência artificial na solução 

do problema. A seguir, são abordadas algumas das técnicas.    

 

2.4.1 Sistemas Especialistas – SE  

 

            Os sistemas especialistas, dentro do contexto de IA, foram desenvolvidos para 

solucionar problemas, de modo semelhante a um especialista humano, e com base no 

conhecimento deste, relacionado a um domínio específico (TODESCO et al., 2005). 

            Para o desenvolvimento de um SE é necessário o Engenheiro do Conhecimento – EC 

que será o responsável pela criação do SE; o Especialista na Área do Conhecimento, o qual, 

com sua experiência na área de interesse dará suporte ao EC; e uma ferramenta para a 

construção do sistema, que será um software necessário à implementação do sistema. 

            Os componentes básicos são mostrados na Fig. 25, onde a Base de Conhecimento – 

BC se refere ao armazenamento do conhecimento abstrato, como os fatos e as regras; o 

Mecanismo de Inferência está relacionado com a tomada de decisão, com base na relação 

entre os fatos e as regras armazenadas na BC, dando origem a um novo fato; o Quadro Negro 

ou Memória de Trabalho é  o responsável pelo armazenamento do conhecimento concreto. 

 

Figura 25 – Componentes básicos de um SE. 

 

    Fonte: Todesco et al. (2005). 
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2.4.2  Lógica fuzzy 

 

            Proposta pelo Prof. Zadeh, da Universidade da Califórnia, em 1965, a lógica fuzzy ou 

lógica nebulosa baseia-se em instruções, onde são utilizadas sentenças lógicas, ao invés de 

números, como 0 e 1 no caso da lógica binária (SOUZA, 2009). 

            Num sistema, onde a lógica fuzzy é empregada, as variáveis de entrada são 

normalizadas e convertidas em uma representação conhecida por conjunto fuzzy, sendo este 

processo denominado fuzzificação. Então mediante regras, as variáveis são tratadas na região 

fuzzy de acordo com a relação entre os variáveis de entrada e de saída para depois, através do 

processo designado por defuzzificação resultarem em números, como variáveis de saída, em 

valor real. 

            É possível observar, na Fig. 26, a representação da variável linguística “corrente”, a 

qual pode assumir os valores linguísticos: muito baixa, baixa, média, alta e muita alta; os 

quais estarão relacionados com a faixa de valores dentro do conjunto de termos linguísticos 

indicados no gráfico. 

  

Figura 26 – Diagrama mostrando o exemplo de representação da variável linguística “corrente”. 

 

                                            Fonte: Souza (2009).  
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2.4.3  Redes Neurais Artificiais – RNAs  

 

            As RNAs funcionam de maneira semelhante ao cérebro humano, apresentando 

características similares, como capacidade de aprendizado, em que a rede desenvolve a 

capacidade de modificar seu comportamento em resposta ao ambiente no qual a mesma está 

inserida, e generalização, que ocorre quando é tomada uma decisão correta em uma situação 

não prevista pela rede, com base na experiência (PASCHOALINO et al., 2007). 

            Na Fig. 27 é mostrada a comparação entre um neurônio biológico e um neurônio 

artificial. De modo análogo ao que ocorre com o neurônio biológico, que transfere 

informações, processo este denominado sinapse, após o somatório de sinais recebidos de 

outros neurônios atingir um determinado valor, também acontece no neurônio artificial algo 

semelhante.  De acordo com o somatório do valor das variáveis de entrada multiplicadas por 

respectivos pesos de suas conexões (ws), e mediante a utilização de uma função de ativação, 

as informações são transmitidas à camada seguinte à qual o neurônio artificial está interligado 

(PASCHOALINO et al., 2007). 

            Entre as aplicações que utilizam RNAs, a de maior interesse no desenvolvimento deste 

trabalho, se refere a previsão de séries temporais. 

 

Figura 27 – Representação esquemática comparando  neurônio biológico versus neurônio artificial. 

                                                                             Entradas e Pesos 

 

                                    Neurônio Biológico        Neurônio Artificial 

                                 Fonte: Paschoalino et al. (2007). 
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               O esquema em camadas de uma rede neural é ilustrado na Fig. 28, o qual mostra as 

saídas da camada de entrada ligadas às entradas da camada intermediária, onde é realizada a 

maior parte do processamento, e as saídas desta ligadas às entradas da camada de saída, a qual 

apresenta o resultado final. 

 

Figura 28 – Esquema representando a organização das camadas dos neurônios artificiais em uma rede neural. 

 

                    Fonte: Paschoalino et al. (2007). 

 

2.4.4  Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de Dados (SCADA) 

 

            Os sistemas SCADA, conjuntos de equipamentos de hardware e software, desde os 

anos 90, estão presentes nas subestações e com o desenvolvimento de Dispositivos 

Eletrônicos Inteligentes (IEDs), baseados em eletrônica de potência, em substituição aos relés 

eletromagnéticos, eles tem se mostrado cada vez mais imprescindíveis no dia a dia das salas 

de controle. Algumas de suas principais características: monitoramento,  comando  remoto,  

registro  de  dados, gráficos de tendência, lógicas de intertravamento, interface homem-

máquina, entre outras.  

            Na Fig. 29 é mostrado um esquema relacionado ao uso de IEDs, na qual é possível 

observar algumas funções: Interface Homem Máquina (IHM) responsável pela interação do 

usuário com o sistema; LEDs sinalizadores, informando o estado atual do sistema; e Portas de 

Comunicação Local e Remota, que possibilitam a conexão com aparelhos (terminais) locais 

ou remotos (PEREIRA et al., 2007). 
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Figura 29 – Modelo esquemático de um Dispositivo Eletrônico Inteligente – IED. 

 

                                     Fonte: Pereira et al. (2007). 

 

2.5  Análise econômica 

 

            Na área econômica existem indicativos financeiros que são usados com o objetivo de 

avaliar um determinado investimento no decorrer de um período, para comprovar sua 

viabilidade ou não, de acordo com a expectativa do investidor. Relacionando com o assunto 

abordado neste trabalho, é possível escolher entre dois ou mais tipos de sistemas de geração 

de eletricidade, qual o melhor a ser executado, com base no(s) indicativo(s) financeiro(s) 

utilizado(s) na avaliação. Os custos de investimento inicial, os custos de operação e 

manutenção, os custos de reposição de equipamentos, a vida útil dos equipamentos e outros 

fatores inerentes ao sistema, são importantes na definição do resultado. 

            A Fig. 30 apresenta um diagrama do fluxo de caixa, que representa, de maneira 

ordenada e objetiva, uma análise de um investimento durante um período de tempo (em dia, 

mês ou ano) indicado pela linha horizontal. As despesas (D) são mostradas na parte de baixo 

da referida linha e as receitas (R) na parte de cima.  O primeiro fator representado por D0=I é 

o investimento inicial que, geralmente, tem um valor relativamente maior em relação aos 

demais fatores existentes durante o tempo de vida de um investimento. Com relação ao 

diagrama da Fig. 30, no livro Sistemas Híbridos (BRASIL, 2008a, p. 267) é feito o seguinte 

comentário:  
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O diagrama de fluxo de caixa da figura abaixo se aplica a sistemas híbridos para 

geração de eletricidade, por apresentar elevado investimento inicial, despesas anuais 

constantes menores que as receitas, e despesas esporádicas mais elevadas, relativas à 

substituição de equipamentos. 

 

 
Figura 30 – Diagrama de fluxo de caixa 

 

           Fonte: BRASIL (2008a). 

            

            Os principais indicadores financeiros usados em análise econômica são (BRASIL, 

2008a): 

- Valor Presente Líquido (VPL): objetiva trazer para o presente os valores a serem 

contabilizados no futuro, considerando uma taxa 

mínima de atratividade (TMA); 

- Índice Benefício/Custo (IBC): é a razão entre o VPL das receitas pelo VPL das despesas, 

sendo que o ideal é que o resultado seja maior do que um, 

indicando de quanto será o ganho, por unidade de capital 

investido em um negócio; 

- Retorno Adicional sobre o investimento (ROIA): informa a rentabilidade percentual de 

um investimento, sendo o ganho acima da TMA estipulada 

para o projeto; 
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- Taxa Interna de Retorno (TIR): possibilita saber quando o VPL=o, ou seja, investir no 

negócio é indiferente, porém, para uma TMA maior do que 

a TIR, o investimento passa a ser atrativo;  

- Tempo de Retorno do Investimento: conhecido como payback, informa o tempo 

necessário para a recuperação do dinheiro 

investido. 

            Por ser um indicador financeiro muito conhecido e de fácil compreensão, o VPL foi 

usado, no presente trabalho, objetivando a escolha de um conjunto de equipamentos, a serem 

instalados como partes constituintes de um SGHE. A equação para o cálculo do VPL é a 

seguinte: 

𝑉𝑃𝐿 = 𝐼 + 𝐶𝑁𝑈 + ∑ 𝑉𝑃𝑎𝑛
𝑗=1                                                 (5) 

 

onde, I é o investimento inicial; CNU são os custos não uniformes trazidos para o presente, 

recebidos ou pagos; e VPa é o valor presente associado a anuidades, sendo que anuidades são 

valores de recebimentos ou pagamentos, em série, que ocorrem durante o tempo de análise do 

projeto. 

            O valor do VPa é dado pela Eq. 6: 

                                                                                                                                                   

(6) 

 

onde, a é um valor (anuidade) referente a séries de pagamentos e recebimentos que ocorrem 

durante a análise de um projeto; i  é a taxa percentual de retorno esperada; e n é o período de 

tempo em que o projeto é avaliado. 

            Com a Eq. 7, a seguir, é possível calcular o valor de CNU:  

             

(7) 

 

onde, Valor(1), Valor(2) e Valor(n) se referem aos custos não uniformes que ocorrem durante 

o tempo de análise do projeto; i é a taxa percentual de retorno esperada; e n é o período de 

tempo em que o projeto é avaliado. 

  

 

 

 

n

n

ii

i
aVPa

)1(

1)1(






ni

nValor

i

Valor

i

Valor
CNU

)1(

)(
...

)1(

)2(

)1(

)1(
21 











36 

 

 

CAPÍTULO 3 – DIMENSIONAMENTO 

  

            Neste capítulo será descrita a metodologia utilizada na elaboração do programa 

computacional em Scilab, desenvolvido para obter o melhor dimensionamento do conjunto de 

equipamentos que irá atender à unidade acadêmica da UFRN.  

            O capítulo engloba: o modo de obtenção e tratamento dos dados de entrada; a 

apresentação do algoritmo proposto, explicando as diferentes etapas e o resultado final; e por 

último é feita uma comparação, em termos econômicos, entre o fornecimento realizado pela 

COSERN e a solução encontrada. 

 

3.1  Tratamento dos dados de entrada 

 

            Os dados de entrada usados neste trabalho, na parte referente ao programa elaborado 

na plataforma Scilab foram os seguintes: dados de carga, dados climáticos e especificações de 

equipamentos.  

                                         

3.1.1  Dados da carga  

 

            Os dados da curva de carga diária do Campus de Macau foram obtidos mediante 

análise das demandas mensais constantes nas faturas emitidas pela COSERN, referentes ao 

ano de 2014, em conjunto com valores registrados no sistema CCK de gerenciamento de 

energia elétrica instalado na UFRN.  

            O sistema CCK em questão é composto por diversas unidades do equipamento, tipo 

CCK 4100, que é um monitor de tensão, instalados nos quadros de entrada de energia elétrica 

dos prédios da universidade, associado ao software de gerenciamento de energia CCK 6000. 

Este conjunto permite a captura e registro em memória de eventos, como: continuidade de 

fornecimento, níveis de tensão, níveis de frequência, níveis de distorção harmônica de tensão. 

            Na Fig. 31 é mostrada a fotografia do equipamento CCK 4100, utilizado na UFRN. 
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Figura 31 – Fotografia do equipamento, tipo CCK 4100. 

  

                                  Fonte: CCK, 2015. 

 

           

             Na Fig. 32 é mostrado o gráfico da curva de carga da unidade acadêmica.  

 

Figura 32 – Curva de carga diária do Campus de Macau. 

 

                        Fonte: Elaboração própria. 
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3.1.2  Dados climáticos 

 

           O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) forneceu os arquivos dos dados 

climáticos referentes aos meses do ano 2014 captados na Estação Meteorológica Automática 

de Macau, localizada a 05º 07’ latitude Sul e 36º 46’ longitude Oeste, a uma altura de 3,43 m. 

A referida estação meteorológica é parte integrante do sistema do INMET, que mantém 

aparelhos de medição instalados por todo o país.   

           Vale salientar que a referência horária utilizada pelo INMET é em UTC - Tempo 

Universal Coordenado (em inglês: Universal Time Coordinated), que é o fuso horário de 

referência a partir do qual são calculadas todas as outras zonas horárias do mundo, e no caso 

específico da região estudada neste trabalho, calcula-se três horas a menos do horário 

indicado em UTC, para a devida conversão para a hora local. 

            Na Tab. 1 é vista uma amostra dos dados, recebida do INMET, de velocidade de vento 

em m/s. 

 

Tabela 1 – Amostra dos dados climatológicos (arquivo recebido do INMET - velocidade de vento). 

 

Fonte: INMET – MAPA. 

 

            Na Fig. 33, pode ser observado o gráfico referente aos dados de velocidade de vento, 

no qual a hora UTC corresponde ao eixo horizontal e a velocidade de vento em m/s 

respectiva, pode ser vista no eixo vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTO 

VELOCIDADE 

(m/s)

VENTO 

VELOCIDADE 

(m/s)

VENTO 

VELOCIDADE 

(m/s)

VENTO 

VELOCIDADE 

(m/s)

VENTO 

VELOCIDADE 

(m/s)

VENTO 

VELOCIDADE 

(m/s)

0000 0100 0200 0300 0400 0500

4,4 3,5 3,8 3,4 2,1 1,6

5,0 5,2 4,7 5,2 4,6 3,8

6,5 6,4 6,6 6,2 6,4 6,9

4,8 4,4 3,3 2,5 2,0 2,6
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Figura 33 – Gráfico da velocidade de vento em m/s, no qual cada linha corresponde a um dia do ano 2014. 

 

       Fonte: INMET – MAPA. 

 

            Os dados de velocidade de vento requereram uma transformação com relação à altura 

a ser trabalhada no decorrer do desenvolvimento do projeto, pois os modelos usados no 

presente estudo são de 16 m, 18 m, 24 m e 31 m e, portanto, os dados de leitura recebidos, 

referentes a 3,43 m de altura, tiveram que ser convertidos para as mesmas. A conversão foi 

feita com base na Eq. 8 (SILVA, 1999, p. 24), sendo suas variáveis discriminadas a seguir:  

 

𝑉(𝑧) = 𝑉𝑟(
𝑍

𝑍𝑟
)𝑎                                                                (8) 

 

Onde:  V(z) é a velocidade de vento a ser definida, referente à altura desejada; 

            Vr é a velocidade de vento na altura de referência; 

             Z é a altura relacionada a V(z); 

             Zr é a altura de referência; 

             é um parâmetro relacionado à rugosidade do terreno. 

             

            Neste trabalho, o valor escolhido para o parâmetro relacionado à rugosidade do 

terreno, foi 0,28 conforme opção constante na última linha da Tab. 2, a qual apresenta em sua 
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primeira coluna a descrição do terreno e na segunda coluna o fator  respectivo. Na escolha 

foi considerado que o local a ser instalado o conjunto turbina - REF é residencial, porém com 

poucas edificações. 

 

Tabela 2 - Fator   para diferentes tipos de superfície. 

Descrição do Terreno Fator  

Superfície lisa: lago ou oceano 0,10 

Grama baixa 0,14 

Vegetação rasteira (até 0,3 m), árvores ocasionais 0,16 

Arbustos, árvores ocasionais 0,20 

Árvores, construções ocasionais 0,22 - 0,24 

Áreas residenciais 0,28 - 0,40 

                    Fonte: Silva (1999).       

            

             Na amostra apresentada na Tab. 3, deve ser observado, que os dados referentes à 

radiação solar foram coletados em kilojoule por metro quadrado, tendo sido transformados em 

watt hora por metro quadrado para uso no presente trabalho. Também são mostradas 

indicações de altura, latitude, longitude e hora UTC, confirmando o que já foi abordado nos 

dois primeiros parágrafos deste subitem. As Tab. 1 e 3 são partes constituintes de um arquivo 

de dados único.  

           

Tabela 3 – Amostra dos dados climatológicos (arquivo recebido do INMET - radiação solar). 

 

 

   Fonte: Elaboração própria (Scilab). 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,  PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA - INMET

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMATICA DE MACAU/RN

Alt. 3,43m

Lat. 05°07'S

Lon. 36°46'W

RADIACAO 

GLOBAL (KJ/M²)

RADIACAO 

GLOBAL (KJ/M²)

RADIACAO 

GLOBAL (KJ/M²)

RADIACAO 

GLOBAL (KJ/M²)

RADIACAO 

GLOBAL (KJ/M²)

HORA UTC 0900 1000 1100 1200 1300

01-ago-2014 24,9 558,2 1383,6 2158,2 2633,7

02-ago-2014 16,4 223,3 851,2 1458,2 2432,7

03-ago-2014 27,2 507,5 1103,3 2151,5 2725,1

04-ago-2014 19,3 461,2 1057,3 1353,1 1983,4
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            O gráfico mostrado na Fig. 34 é relacionado aos dados de radiação solar, em Wh/m², 

em função da hora do dia, para os 365 dias no ano de 2014, para o município de Macau/RN. 

As horas indicadas no eixo horizontal já estão convertidas na hora oficial do Brasil. 

 

Figura 34 – Gráfico da radiação solar em Wh/m², no qual cada linha corresponde a um dia do ano 2014.  

  

                          Fonte: Elaboração própria (Scilab). 

 

            Os gráficos das Figs. 33 e 34 foram elaborados com base nos dados recebidos do 

INMET e gerados através da plataforma Scilab. Nos dois gráficos, cada linha corresponde a 

um dos 365 dias do ano de 2014. 

 

3.1.3  Especificações de equipamentos utilizáveis         

 

            Os equipamentos utilizáveis foram definidos a partir de pesquisa na internet em sites 

de empresas que trabalham no fornecimento e/ou instalação de material relacionado a fontes 

renováveis de energia elétrica. Foram selecionados os modelos especificados a seguir, nas 

Tabs. 4 e 5, com possibilidade de serem integrados ao projeto: 
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Tabela 4 – Especificações dos modelos de baterias com possibilidades de serem integrados ao projeto. 

Equipamento e Especificações 

Equipamento 
Tensão 

Nominal (V) 

Capacidade 

Nominal (Ah) 

Profundidade de 

Descarga 

N° de 

Ciclos 

Custo Unitário 

(R$) 

 Bateria 

12 105 0,2 1.500               910,00  

12 150 0,2 1.800           1.159,00  

12 150 0,2 1.500               969,00  

12 170 0,2 1.500               849,00  

12 220 0,2 1.500               992,00  

12 220 0,3 1.500           1.217,00  

2 2.000 0,5 2.000           7.850,00  

2 3.000 0,5 2.000           6.505,00  
Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 5 – Especificações dos modelos (turbina eólica e painel fotovoltaico) com possibilidades de serem  

                  integrados ao projeto. 

Equipamentos e Especificações  

Equipamento 

Potência Nominal 

(kW) 

Altura da Torre 

(m)  Custo Unitário (R$)  

Turbina Eólica 

20 16                  130.396,00  

30 18                  200.280,00  

50 18                  338.190,00  

80 31                  550.000,00  

100 24                  694.894,00  

  

Painel 

Fotovoltaico 

50 

não se aplica 

                        275,00  

55                         329,00  

95                         499,00  

140                         619,00  

180                      1.473,00  

230                      1.155,00  

235                      1.101,00  

245                      1.095,00  

250                      1.330,00  

265                      1.450,00  
Fonte: Elaboração própria. 

           

            Como informação complementar cabe destacar que: o custo de aquisição se refere ao 

mês de março de 2015; a vida útil estimada para os aerogeradores, painéis fotovoltaicos e 

baterias é  de 20 anos, 25 anos e 4 anos, respectivamente;  a potência elétrica nominal do REF 

deverá ser a mesma do aerogerador a ele associado e a tensão trifásica de saída do conjunto 

será 380 V. 
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            Com relação à definição dos demais elementos presentes na topologia, tais como: 

inversor, gerador diesel, quadros elétricos, condutores, etc., suas escolhas serão comentadas 

no item relacionado ao “memorial descritivo”, sendo uns escolhidos em função da melhor 

combinação de equipamentos (turbina-eólica, painéis fotovoltaicos e baterias) resultante do 

programa computacional e outros escolhidos a partir de critérios especificados no referido 

memorial.  

 

3.2   Algoritmo de dimensionamento 

 

            Na elaboração do presente trabalho foram pesquisadas várias fontes existentes na área 

de dimensionamento de Sistemas Híbridos de Geração de Eletricidade, buscando estudar os 

meios para encontrar/escolher a melhor combinação de equipamentos referente a este projeto.  

            Foi analisado o trabalho de Blasques (2014), no qual é proposto um algoritmo em que 

a entrada é composta por dados de carga e de equipamentos.  É feita uma seleção dos vários 

conjuntos e após essa fase é selecionado o modelo otimizado que apresenta melhor 

viabilidade econômica. Uma das técnicas de otimização utilizada foi “algoritmos genéticos”. 

            O algoritmo computacional proposto por Blasques, inicialmente, serviu de modelo 

para nortear a parte programável do projeto e implementá-lo, na linguagem Scilab. Porém, à 

medida que o trabalho foi sendo desenvolvido, e também pelo fato de ter sido considerado 

como dados de entrada equipamentos comerciais de fácil acesso, a busca ficou menos extensa, 

e dessa forma, foi possível encontrar um resultado satisfatório, sem recorrer a técnicas de 

otimização. 

            Optou-se por limitar a quantidade de possíveis equipamentos a serem escolhidos de 

acordo com a disponibilidade do mercado. Entre aqueles que apresentavam especificações 

técnicas semelhantes, porém de fabricantes diferentes, foi selecionado um modelo. Em 

consequência, a gama de equipamentos disponíveis para fazer parte da escolha ficou: 5 

modelos turbina eólica-REF, 10 modelos de painéis fotovoltaicos e 8 modelos de baterias. 

           Algumas considerações relacionadas ao programa: os dados climáticos são referentes 

ao ano de 2014 com intervalos de hora em hora; valores monetários referentes ao mês de 

março de 2015; a faixa útil de velocidade de vento foi considerada entre 3 e 12 m/s para 

turbinas de 20, 30 e 50 kW e entre 3 e 13 m/s para turbinas de 80 e 100 kW, em função da 

pouca ocorrência de ventos fora das faixas estipuladas; no cálculo do estado de carga dos 

bancos de baterias  foi considerado a eficiência do inversor igual a 0.9 e a eficiência das 

baterias 0.8 carregando e 1.0 descarregando (BLASQUES, 2014). 
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            Nas Fig. 35 e Fig. 36 são mostradas as duas etapas do algoritmo utilizado, estando as 

principais equações apresentadas, indicadas entre parênteses no fluxograma. As referidas 

equações foram obtidas do trabalho de Blasques (2014)  e do Manual de Sistemas Híbridos 

(BRASIL, 2008b). 

           As duas etapas citadas são apresentadas nos subitens 3.2.1 e 3.2.2, cujos detalhamentos 

serão descritos a seguir através das Figs. 35 e 36, respectivamente. 

 

3.2.1 – Leitura e tratamento dos dados de entrada: de (1) a (4). 

 

Figura 35 – Algoritmo proposto / Etapa I. 

 
                                                   Fonte: Elaboração própria. 
 

1)  Leitura dos dados climáticos de entrada (velocidade de vento e radiação solar) fornecidos 

pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e especificações de equipamentos 

constantes nas Tab. 2 e 3; 

 

2)  Cálculo da energia diária consumida em kWh, com base na curva de carga diária da 

unidade acadêmica, mostrada na Fig. 32: 

 

                                                    𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎_𝑑𝑖𝑎 = ∑ 𝑃(𝑡). ∆𝑡24
𝑡=1                                                 (9) 

                                                                                              

onde, P(t) é a demanda de potência ativa medida em cada intervalo e ∆t (1 hora) é o 

intervalo de medição. 
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3) Cálculo da energia gerada pelos painéis fotovoltaicos EFV (kWh), e da energia diária 

gerada pelas turbinas eólicas Paero_dia (kWh), em cada um dos 365 dias do ano, 

representado por d nas equações, em função dos dados climáticos fornecidos pelo INMET: 

                                                                                               

(10)                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                      

      onde,   p: perdas (20%) por dispersão e no cabeamento; 

      Wp: potência de pico (nominal) em W do painel; 

      HSP: hora de sol pleno (em horas), que é a grandeza que reflete o número de horas 

                         em que a irradiância solar deve permanecer constante e igual a 1.000 W/m²;      

 

(11) 

     

     onde,    t  corresponde a cada uma das 24 horas do dia; 

                 V(t): velocidade de vento efetivamente medida, em m/s, no instante de tempo t; 

                 V1,P1: velocidade(m/s) e potência(kW) no instante anterior a t; 

                 V2,P2: velocidade(m/s) e potência(kW) no instante posterior a t; 

  

    (12) 

 4)  Cálculo do banco de baterias: 

       Considerando um acréscimo de 20% de demanda reprimida, a energia diária corrigida, 

lado CA, será: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎_𝑑𝑖𝑎_𝑚𝑎𝑖𝑠20 = 1,2 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎_𝑑𝑖𝑎                                       (13) 

 

       E a energia diária corrigida, do lado CC, adotando-se 15% (fator 0,15 na Eq. 14) para as 

perdas de conversão e distribuição, será:  

                                                                                            

                                         𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎_𝑑𝑖𝑎_𝑙𝑎𝑑𝑜𝐶𝐶 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎_𝑑𝑖𝑎_𝑚𝑎𝑖𝑠20

1−0,15
                                       (14) 

                                     

        Para uma autonomia de 6 horas e 2% (fator 0,02 na Eq. 15) de perdas referentes a 

dispositivos de armazenamento e controle, a capacidade do banco de baterias foi corrigida 

para: 

𝐶𝑏𝑏𝑎𝑡 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎_𝑑𝑖𝑎_𝑙𝑎𝑑𝑜𝐶𝐶 
6/24

1−0,02
                                        (15) 
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        E a quantidade de baterias:  

 (16) 

 

   onde, a capacidade energética útil  Ce_bateria de uma bateria   em kWh, é dada pela Eq. 

17, na qual o produto EI se refere a tensão nominal multiplicada pela capacidade de corrente 

da bateria e a profundidade_descarga é uma especificação técnica relacionada a capacidade 

energética útil da bateria.                                                        

                                           𝐶𝑒_𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 = 𝐸𝐼 
𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒_𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

1000
                                    (17) 

 

 3.2.2 – Escolha da melhor combinação: de (5) a (7). 

 

Figura 36 – Algoritmo proposto / Etapa II. 

 

                                             Fonte: Elaboração própria.                                                         
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5)  Cálculo do estado de carga do banco de baterias: 

                                                                                     

                                                                                       (18) 

  

 onde,  t  corresponde a cada uma das 24 horas do dia; 

            Efotov(t): energia gerada pelos painéis no instante  t; 

                Edem(t): energia demandada pela carga no instante t; 

                 ηinv, ηbat: rendimento do inversor e da bateria, respectivamente. 

 

6)  Cálculo do investimento inicial I, que corresponde a soma dos preços dos equipamentos de 

cada combinação, e do   Valor Presente Líquido – VPL (BRASIL. 2008b): 

  

(19) 

 

(20) 

 

     onde, CNU: custos não uniformes trazidos ao presente; 

               VPa: valor presente associado a uma anuidade. 

 

7)  Escolha do conjunto de equipamentos a ser projetado, baseado nos resultados obtidos com 

o programa, considerando o conjunto que apresentou o maior VPL, de um total de nc 

combinações (mostrado no algoritmo da Fig. 36). 

            A seguir é apresentado um resumo do desenvolvimento do algoritmo: 

 os dados dos equipamentos especificados nas tabelas 4 e 5 e os dados climáticos fornecidos 

pelo INMET são inseridos no programa; 

 com a inserção dos dados de carga, obtidas através da curva de carga, é calculado o 

consumo diário do Campus de Macau; 

 a capacidade de geração eólica e fotovoltaica para os modelos constantes na Tab. 5 é 

calculada em função dos dados climáticos fornecidos pelo INMET; 

 para os modelos de baterias mostrados nas Tab. 4 é calculada a quantidade de unidades 

necessárias para atender à demanda; 

 inicia-se o processo de teste de cada uma das combinações de modelos de equipamentos 

possíveis em que é verificado se em determinada combinação, a geração fotovoltaica 

bat
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atende à demanda do Campus, caso positivo calcula-se o estado de carga do banco de 

baterias para esta combinação e caso negativo volta-se a fase anterior, na qual será testada 

uma nova combinação;  

 testa-se o estado de carga do banco de baterias para as combinações que passaram no teste 

no item anterior, e sendo superior o estado de carga mínimo é calculado o Valor Presente 

Líquido, que é o nosso critério de escolha da combinação a ser projetada, caso negativo 

uma nova combinação será testada; 

 para cada combinação em teste é feita a comparação entre VPL deste conjunto, com o da 

combinação antecedente até atingir o número de combinações possíveis, e então, a que 

apresentar maior VPL será a escolhida. 

             A parte do algoritmo que vai do “Início” até “Soc(t)≥Soc mín --> sim” se refere a 

cada uma das combinações que tem capacidade para  atender à carga, composta pelos 

modelos de equipamentos referentes às fontes de geração eólica e fotovoltaica presentes nessa 

determinada composição, juntamente com o banco de baterias, o qual terá capacidade para 

fornecer energia elétrica para unidade acadêmica durante 6 horas (tempo de autonomia do 

banco), 

            Concluindo, o critério adotado para a definição da combinação dos equipamentos a ser 

utilizada no projeto foi o indicador financeiro Valor Presente Líquido, que devido sua 

facilidade de aplicação e resultados satisfatórios tem estado presente em trabalhos 

acadêmicos, como é o caso do trabalho de Nascimento (2011), o qual apresenta um estudo de 

viabilidade econômica para um SHGE, para suprir a demanda de um aviário.  

            

3.3  Resultados obtidos 

 

             Chegou-se a uma combinação composta por um conjunto turbina eólica-REF de 30 

kW, 514 painéis fotovoltaicos 245 Wp e 150 baterias de 12 V – 220 Ah.  

             É mostrada, na Fig. 37, a parte final do resultado do programa de dimensionamento 

em Scilab.  Cada linha corresponde a um conjunto de equipamentos com capacidade para 

atender à demanda da carga, a primeira coluna corresponde ao modelo de aerogerador, a 

segunda coluna corresponde ao modelo de painel fotovoltaico e terceira coluna corresponde 

ao modelo de bateria. A última linha apresenta o conjunto escolhido em função do maior 

VPL. 

            Na análise econômica de um projeto, quando ocorre o fato do VPL calculado ser 

negativo, o investimento não é indicado. Porém, no presente caso, o valor (-904238,88) 



49 

 

 

referente ao resultado, constante na Fig. 37, justifica-se pelo fato de não estar inserido no 

contexto do programa elaborado, a injeção de energia elétrica na rede de distribuição da 

concessionária, que será incluída no contexto da seção 3.4, comprovando a viabilidade 

econômica do investimento para uma projeção de 20 anos. 

  

Figura 37 – Resultado apresentado pelo programa (em Silab) de dimensionamento. 

 

        Fonte: Elaboração própria.  

 

3.4  Comparação:  solução x COSERN  

 

            Com a definição dos equipamentos foi feita uma análise entre as despesas/receitas 

produzidas, em consequência da energia demandada pela unidade acadêmica ou injetada na 

rede COSERN pelo SHGE proposto. Utilizando uma projeção de 20 anos foi realizada uma 

comparação entre a nova situação e o sistema, até então em uso, com a energia elétrica, sendo 

fornecida, exclusivamente, pela rede de distribuição da concessionária local. 

           O valor de tarifa, praticado entre abril de 2014 e março de 2015, foi de R$ 0,3425 por 

kWh, referente ao grupo B3, que é a classificação, na qual o Campus de Macau está inserido. 

Então, trabalhando com os valores dos equipamentos, sem considerar atualizações monetárias, 
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na Tab. 6, é possível verificar que a projeção do investimento total, incluindo substituição de 

equipamentos será de R$ 2.093.723,00, correspondendo ao resultado final do período (20 

anos). 

Tabela 6 – Valores dos equipamentos do SHGE. 

Equipamentos Durabilidade 

(em anos) 

Quantidade 

(período 20 anos) 

Custo unitário (R$) Custo total (R$) 

Turbina eólica - REF 20 1 200.280,00 200.280,00 

Painéis fotovoltaicos 25 0,8 562.830,00 450.264,00 

Baterias 4 5 182.550,00 912.750,00 

Inversor 15 1,33 19.380,00 25.775,00 

Gerador 20 1 36.580,00 36.580,00 

Cabos e acessórios 20 1 29.148,00 29.148,00 

Instalação do SHGE 20 1 388.644,00 357.643,00 

Mão de obra 20 1 - 81.283,00 

T o t a l    2.093.723,00 

    Fonte: Elaboração própria. 

              

            Para um consumo médio diário de 295 kWh (106.200 kWh, anual), com o cálculo a 

seguir (Eq. 21), encontra-se o valor do custo do kWh obtido com a implantação do sistema 

híbrido.                                                               

𝑅$ 2.093.723,00

20 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑥 106.200 𝑘𝑊ℎ (𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑜)
= 𝑅$ 0,9857 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑊ℎ                                   (21) 

 

            A princípio parece não ser um bom investimento, visto que o valor calculado, em 

consequência da implantação do sistema híbrido, supera em quase duas vezes o valor da tarifa 

oficial (R$ 0,3425). Porém, no cálculo não foi considerada a potência a ser injetada na rede da 

concessionária, correspondendo a aproximadamente 4.921.253 kWh (Eq. 22), em 20 anos. 

Para chegar a este número foi feita uma avaliação, na qual o conjunto turbina eólica-REF tem 

condições, de acordo com os dados de vento do município de Macau/RN e a curva de 

potência do equipamento, de gerar 96.140 kWh, em 1 ano. Então, em 20 anos, a projeção é de 

1.922.800 kWh. A mesma análise foi realizada com a geração fotovoltaica, tendo a 

capacidade de gerar 256.123 kWh por ano, o que corresponde a 5.122.453 kWh, em 20 anos, 

conforme os dados de radiação solar da região e as características do painel fotovoltaico 

utilizado no projeto. 

            Descontando o valor do consumo (20 x 106.200 kWh) da unidade acadêmica, no 

período estipulado, chega-se a estimativa de 4.921.253 kWh (Eq. 22), que corresponde à 

diferença entre a energia gerada menos a energia consumida, no período.  Multiplicando-se 

esta diferença pelo valor oficial do kWh, conforme mostrado na Eq. 23, encontra-se R$ 
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1.685.529,00, que corresponde ao valor “ganho” em créditos pela energia injetada na rede 

COSERN. 

            Resumo dos cálculos, considerando um período de 20 anos:  

- estimativa de energia gerada pelo conjunto turbina eólica-REF: 1.922.800 kWh; 

- estimativa de energia gerada pelos painéis fotovoltaicos: 5.122.453 kWh; 

- estimativa de demanda elétrica da unidade consumidora: 2.124.000 kWh; 

            Então, 

(1.922.800 + 5.122.453) − 2.124.000 = 4.921.253 𝑘𝑊ℎ                     (22) 

            E 

    4.921.253 𝑥 0,3425 = 𝑅$ 1.685.529,00 (𝑒𝑚 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠)                        (23) 

             

            Portanto, considerando a projeção de energia gerada pelas fontes renováveis, em 20 

anos, o resultado positivo estipulado será de R$ 1.685.529,00 em créditos, que poderão ser 

utilizados em prol do Campus de Macau ou outra unidade da UFRN, conforme determinado 

na Resolução Normativa 482 (BRASIL, 2012) da ANEEL, em seu Capítulo 1, Artigo 2º, 

Inciso III. 

 III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia 

ativa injetada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou 

minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora 

local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa 

mesma unidade consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma 

titularidade da unidade consumidora onde os créditos foram gerados, desde que 

possua o mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro de Pessoa Jurídica 

(CNPJ) junto ao Ministério da Fazenda.  

 

            Adicionando-se à analise, os valores das faturas mensais, referentes ao período de 20 

anos, que não mais serão pagas à concessionária, cuja quantia estimada é de R$ 727.470,00, 

chega-se ao valor estimado de R$ 2.413.000,00, conforme mostrado na Eq. 24, que é superior 

ao valor R$ 2.093.723,00, referente ao “total” da Tab. 6, tornando o projeto atrativo do ponto 

de vista econômico. 

 

                              𝑅$ 1.685.529,00 + 𝑅$ 727.470,00 = 𝑅$ 2.413.000,00                       (24) 

 

            A projeção da estimativa de custos, entre o consumo exclusivo da energia da 

COSERN e o sistema proposto, mostrou que o investimento apresenta um retorno positivo 
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superior aos custos no período de 20 anos, de aproximadamente 15,2 %, considerando no 

cálculo a injeção de energia elétrica na rede da concessionária, e o valor deixado de ser pago 

referente à fatura mensal da unidade acadêmica, no tempo estimado (20 anos). 

 

3.5 Análise do Fator de Capacidade do SHGE projetado 

 

            O fator de capacidade de um sistema de geração de energia elétrica é a relação entre a 

quantidade de energia (Eg) de fato gerada pelo sistema e o valor correspondente à capacidade 

de geração nominal durante 100% de um determinado período de tempo, geralmente um ano. 

            Na Eq. 25 é mostrada a fórmula para o cálculo do fator de capacidade. 

 

                                                          𝐹𝐶 =  
𝐸𝑔 𝑒𝑚 1 𝑎𝑛𝑜 (𝑘𝑊ℎ)

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.8760ℎ
                                                 (25)  

 

            Segundo Nascimento (2011, p. 3): “A eficiência dos geradores fotovoltaicos e do 

aerogerador simulado é função principalmente do fator de capacidade disponibilizado pelo 

equipamento sob influência dos parâmetros eólicos e solares da região estudada.” 

            Neste projeto, para um período de 1 ano, foram estimados os valores de fator de 

capacidade para as parcelas referentes ao conjunto turbina eólica-REF e à energia 

fotovoltaica. O sistema eólico apresenta uma capacidade estimada (nominal) de geração de 

259.200 kWh, e o sistema fotovoltaico de 1.066.867 kWh, e conforme informado na seção 

anterior (3.4), as estimativas de energia gerada pelo conjunto turbina eólica-REF é de 96.140 

kWh e a geração fotovoltaica é de 256.123 kWh. 

            Em consequência dos dados apresentados, obtêm-se os fatores de capacidade 0,37 para 

a parcela referente ao sistema eólico e 0,24 para geração fotovoltaica, conforme Eqs. 26 e 27. 

 

                                                        𝐹𝐶𝑒ó𝑙𝑖𝑐𝑜 =
96.140

259.200
= 0,37                                               (26) 

 

                                                   𝐹𝐶𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜 =
256.123

1.066.867
= 0,24                                        (27) 

 

            Portanto, de acordo com os fatores de capacidade calculados para o SHGE 

desenvolvido neste trabalho, a geração eólica apresenta melhor desempenho do que o sistema 

fotovoltaico, apesar de ter menor potência instalada.     

 



53 

 

 

CAPÍTULO 4 – PROJETO 

 

            Para elaboração de um projeto de geração de energia elétrica com a utilização de 

geradores eólicos, fotovoltaicos, ou de ambos, no caso de um SHGE, primeiramente alguns 

levantamentos devem ser realizados, com o objetivo de avaliar se o referido projeto atenderá 

às expectativas. As características elétricas da futura instalação, os dados climáticos 

disponíveis, as especificações dos equipamentos utilizáveis, e outros dados correlacionados 

são importantes para a definição da viabilidade técnica e econômica do estudo. 

            É importante o conhecimento da potência instalada, da demanda prevista, do perfil da 

unidade consumidora, como também dos equipamentos a serem usados, suas potências 

elétricas, e se necessitam de alguma atenção especial. Na impossibilidade de um planejamento 

com dados mais precisos, deverá ser feita uma aproximação baseada em uma instalação com 

características e finalidades semelhantes às do projeto a ser elaborado. 

            Igualmente relevante, no caso de utilização de energia eólica e energia fotovoltaica, os 

dados de velocidade de vento e radiação solar devem ser tomados por um período de no 

mínimo um ano, preliminarmente, pois é importante a avaliação desses dados como ponto 

essencial para implantação (viabilidade) ou não do futuro SHGE.  

            No Anexo A é apresentado um roteiro básico a ser seguido para elaboração de projetos 

de  SHGEs.  

            Neste trabalho, após a fase de escolha do conjunto de equipamentos a ser utilizado no 

SHGE, foi dado prosseguimento ao projeto visando à definição dos demais elementos 

constituintes da configuração. 

           O projeto completo será composto por: memorial descritivo, no qual serão explicitados 

os componentes adicionados à topologia e outras informações necessárias à execução da obra; 

5 pranchas, incluindo alguns detalhamentos; e a relação básica de material. 

 

4.1  Memorial descritivo 

 

            O presente Memorial Descritivo é parte integrante do projeto elétrico da unidade 

acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, situada a aproximadamente 182 

km da capital Natal/RN, localizada na rua Pe. João Clemente, s/n, Macau/RN, em um terreno 

de 4.659 m², com área construída de 800 m².  Os dados de latitude e longitude do município 

são respectivamente: 05º 07’ Sul e 36º e 46’ Oeste. O prédio atende a cursos universitários 

tendo seu horário de funcionamento das 08 às 22 horas. A atual entrada de energia elétrica é 
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realizada pela rua Pe. José Clemente, trifásica em baixa tensão, 380 V, e tendo o 

fornecimento, sob a responsabilidade da  COSERN. 

            O consumo médio diário de energia elétrica, referente ao ano de 2014, foi de 

aproximadamente 295 kWh. 

 

4.1.1  Objetivo 

 

            Os objetivos deste projeto são os seguintes: atender à demanda de energia elétrica do 

Campus de Macau da UFRN; possibilitar a implantação de um SHGE com a utilização do 

REF; servir de modelo para outros futuros projetos de sistemas híbridos conectados à rede. 

           

4.1.2  Normas técnicas 

 

            A execução do projeto deverá ser realizada dentro das melhores práticas da engenharia 

por pessoas tecnicamente qualificadas.  As principais normas que deverão ser seguidas na 

execução do projeto são: 

-  NBR 5410:  Instalações Elétricas em Baixa Tensão; 

-  NBR 5419:  Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosférica; 

- NBR 16274: Sistemas Fotovoltaicos conectados à rede - Requisitos Mínimos para 

documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de 

desempenho; 

-  NR-10:  Segurança em instalações e serviços em eletricidade; 

- Resolução Normativa 482, de 2012, ANEEL: Acesso de microgeração e minigeração 

distribuída aos sistemas de distribuição 

de energia elétrica; 

-  Resolução Normativa 687, de 2015, ANEEL:  Altera  a Resolução Normativa nº 482, de 17 

de abril de 2012, e os Módulos 1 e 3 dos 

Procedimentos de Distribuição – PRODIST;  

- Norma específica da concessionária local, Conexão de Microgeradores ao Sistema de 

Distribuição da COSERN. 

            Além das normas indicadas, os materiais especificados e citados no projeto, assim 

como os serviços executados, deverão atender as normas técnicas brasileiras referentes a cada 

um, como também às especificações e condições de instalação indicadas pelos fabricantes dos 

equipamentos a serem fornecidos e instalados. 
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4.1.3  Descrição do sistema 

 

            A busca pela inclusão de fontes renováveis de energia elétrica na matriz energética 

brasileira, no momento atual, favorece ao desenvolvimento de projetos nesta área. 

            No caso específico da proposta deste projeto, a turbina eólica associada à geração 

fotovoltaica, interligados pelo REF, através de um inversor fornecerão uma parcela de energia 

elétrica para a carga, de acordo com o controle de um sistema de despacho da geração. O 

SHGE será conectado à rede de distribuição da COSERN, tendo uma reserva que proporciona 

autonomia de 6 horas, através de um banco de baterias existente na configuração, entre os 

painéis fotovoltaicos e o inversor. Esta topologia pode ser observada na prancha 4  (Fig. 51), 

na qual pode ser visto, ainda,  um gerador diesel de 20 kVA a ser acionado em situações de 

exceção, quando todas as demais fontes geradoras não estiverem em funcionamento, por falha 

ou manutenção. 

            A parte referente à geração eólica terá em sua constituição um aerogerador (instalado 

no pátio externo) acoplado a um REF, ambos com potência nominal de 30 kW, altura de torre 

18 m, eixo horizontal, 3 pás, diâmetro das pás 10 m, tensão de saída 380 V,  e gerador 

síncrono. 

            A geração fotovoltaica será composta por 504 painéis fotovoltaicos de 245 Wp, tipo 

policristalino, sendo o arranjo formado por 36 conjuntos ligados em paralelo, e, cada conjunto 

constituído por 14 painéis ligados em série.  Do total de painéis fotovoltaicos, 168 unidades 

serão instaladas na cobertura do prédio do Campus de Macau e 336 unidades serão instaladas 

nos pátios, conforme pode ser visto no projeto (prancha 2, Fig. 49).  Os painéis instalados nos 

pátios deverão ser montados em estruturas modulares, conforme modelo mostrado na 

fotografia da Fig. 38, e, além de proporcionarem geração de energia elétrica, servirão também 

para abrigar automóveis.   Cada módulo deverá abrigar 6 veículos e comportar 56 painéis, 

sendo um total de 6 estruturas. 

            Vale salientar que o total de 504 painéis fotovoltaicos difere do total calculado na fase 

de dimensionamento do sistema, que corresponde a 514 painéis, em função da necessidade de 

adaptação do arranjo (36 conjuntos x 14 painéis). 

            O inversor trifásico a ser instalado na sala de equipamentos e controle deverá ter 

potência nominal de 30 kW, tensão CC de entrada 360 V, tensão CA de saída trifásica 380V e 

eficiência mínima de 90 %. 

            A sala de equipamentos e controle abrigará um banco de baterias composto por 150 

unidades, sendo cada unidade do tipo chumbo-ácido estacionária, tensão nominal 12 V, 
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capacidade 220 Ah. A instalação será feita em 4 estantes, fabricadas em aço galvanizado, 

conforme modelo mostrado na Fig. 39, que deverão suportar, cada uma, o peso de 40 baterias.  

Com relação ao arranjo serão compostas por 5 fileiras ligadas em paralelo, sendo cada fileira 

composta por 30 unidades ligadas em série.  

 

Figura 38 – Fotografia do estacionamento solar da UFRJ. 

 
                            Fonte: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

             

Figura 39 – Modelo do tipo de estrutura de suporte para baterias. 

 

                             Fonte: BRASIL (2008b, p. 58). 
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4.1.4  Proteção, segurança e quadros elétricos 

 

4.1.4.1 Generalidades 

 

            A princípio deverá ser observada a orientação contida na norma (COSERN, 2013) 

referente à conexão de microgeradores, conforme pode ser visto no diagrama esquemático da 

Fig. 40. 

            É possível verificar o diagrama de um modelo genérico, que apresenta: um medidor de 

energia elétrica bidirecional, responsável pela medição da potência demandada pela unidade 

“microgeradora” ou da potência injetada na rede de distribuição; um dispositivo de 

seccionamento visível (DSV), que possibilita a desconexão da alimentação da unidade 

atendida pela COSERN, garantindo a segurança do pessoal de manutenção da concessionária; 

o disjuntor do consumidor, que corresponde ao disjuntor geral de proteção do QGBT da 

unidade consumidora; um disjuntor do inversor, que será acionado quando forem realizados 

serviços no sistema interno da unidade geradora; e um inversor, que possibilita a energia 

elétrica gerada em CC, ser convertida em CA. 

  

Figura 40 – Diagrama de conexões de microgeradores. 

 

       Fonte: COSERN (2013). 

            

            Conforme observado no diagrama esquemático da Fig. 40 deverão ser implementadas 

as seguintes funções de proteção nas instalações da acessante: verificação de sincronismo 
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(25), subtensão (27), sobretensão (59), e sub/sobrefrequência (81u/81o).  Na norma, o termo 

“acessante” se refere ao consumidor que possui geração de energia elétrica e “acessada” à 

distribuidora de energia elétrica (COSERN, 2013). 

            Fazendo analogia com o sistema COSERN, nas fotografias das Fig. 41 e 42 são 

mostrados o medidor de energia elétrica bidirecional, o DSV e informações técnicas sobre a 

primeira unidade consumidora/geradora de energia elétrica conectada à rede de distribuição 

da Light, no Rio de Janeiro/RJ. 

 

Figura 41 – Fotografia mostrando os equipamentos de entrada de energia elétrica da primeira unidade residencial 

com geração de energia solar conectado à rede  de distribuição da Light. 

 

          Fonte: Arquivo pessoal do autor (visita técnica em julho/2015). 

 

No dia 6 de agosto de 2013 foi conectado o primeiro sistema de energia solar à rede 

da concessionária Light no Rio de Janeiro. A instalação foi executada no telhado de 

uma casa residencial em Santa Teresa, onde se encontra também o escritório da 

empresa Solarize, idealizadora do projeto.  Com potência de 2 kW, a previsão é de 

gerar, na média, 228 kWh por mês, superando o consumo da casa em 40%. O 

excesso é injetado diretamente na rede da concessionária, gerando um crédito que 

pode ser usado à noite ou em até 36 meses (SOLARIZE, 2015). 
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Figura 42 – Detalhe da fotografia da Fig. 41 contendo informações técnicas. 

 

      Fonte: Arquivo pessoal do autor (visita técnica em julho/2015). 

 

             Os componentes responsáveis pela segurança e proteção de SHGEs, geralmente são: 

disjuntor termomagnético geral, chave seccionadora e dispositivo de proteção contra surtos 

(DPS), referentes ao lado CA; e fusíveis, chaves seccionadores e DPSs, referentes ao lado CC; 

além de um sistema de aterramento geral. 

 

4.1.4.2  Proteção do conjunto turbina eólica – REF, painéis fotovoltaicos e inversor 

 

            O sistema de proteção elétrica do conjunto turbina eólica – REF ficará em um quadro, 

tipo painel modular, ao lado do QGBT localizado na sala de equipamentos e controle. Além 

de um disjuntor de 63 A, operando na curva C, o conjunto deverá ter proteção de  sobre e sub-

tensão, sobre e sub-frequência, verificação de sincronismo e também dispositivo de proteção 

contra surtos, DPS tipo 2, tensão entre fases 280 V.  Caso o fabricante indique mais alguma 

proteção específica, a mesma deverá ser implementada. 
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            Os painéis fotovoltaicos serão ligados a caixas de junções, conforme modelo mostrado 

na fotografia da Fig. 44, num total de 10 caixas, instaladas a 1,40 m do solo, fabricadas em 

material termoplástico, grau de proteção IP-65, assim distribuídas: nas descidas da cobertura 

do prédio serão instaladas 6 caixas (denominadas de 1 a 6) para  atender 12 fileiras de 14 

painéis ligados em série, com cada caixa atendendo a 2 fileiras ligadas em paralelo; no pátio 

(estrutura do estacionamento) serão instaladas 4 caixas, sendo 2 (denominadas 7 e 8) para 

atender  a 8 fileiras de 14 painéis ligados em série, com cada caixa atendendo a 4 fileiras 

ligadas em paralelo; e as outras 2 (denominadas 9 e 10) atenderão a 12 fileiras de 14 painéis 

ligados em série, com cada caixa atendendo a 6 fileira ligadas em paralelo. Detalhes das 

ligações podem ser observados na prancha 5, Fig. 52. 

 

Figura 43 – Fotografia de um modelo de “caixa de junção”.  

 

  Fonte: Grupo WEG. 

            

             Nas caixas de junção deverão ser instalados DPSs, fusíveis fotovoltaicos e chaves 

seccionadoras, especificados a seguir: 

 Caixas de junção de 1 a 6: DPS CC 700 Vcc, fusíveis fotovoltaicos 15 A e chave 

seccionadora 600 V - 25 A; 
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 Caixas de junção 7 e 8: DPS CC 700 Vcc, fusíveis fotovoltaicos 15 A e chave 

seccionadora 600 V - 40 A; 

 Caixas de junção 9 e 10:  DPS CC 700 Vcc, fusíveis fotovoltaicos 15 A e chave 

seccionadora 600 V - 50 A. 

            As chaves seccionadoras servirão para desligar parte do sistema fotovoltaico, quando 

necessário, principalmente, em caso de manutenção. 

            Existirá uma caixa de junção principal, instalada no quadro do inversor, na sala de 

equipamentos e controle, contendo um disjuntor CC – 63 A e um DPS CC 700 Vcc. 

            O inversor terá uma chave seccionadora, 600 V – 63 A, e um DPS CC 700 Vcc, no 

lado CC; no lado CA,  um disjuntor de 63 A e um DPS CA, tipo 2, tensão entre fases 280 V,  

a serem instalados no seu quadro elétrico na sala de equipamentos e controle. 

            As caixas de junção, os painéis fotovoltaicos, o inversor, o conjunto turbina eólica – 

REF, quadros elétricos e demais equipamentos indicados nas plantas, deverão ser aterrados 

com a utilização de condutores de cobre nu 16 mm², conforme mostrado nas pranchas 2 (Fig. 

49), 3 (Fig. 50) e 5 (Fig. 52). 

 

4.1.4.3  Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) 

 

            Situado na sala de equipamentos e controle o QGBT deverá apresentar as seguintes 

características: tipo painel modular com porta e fechadura com auto trava, espelho acrílico 

100% transparente,  três amperímetros,  um voltímetro, barramento trifásico,  proteção contra 

contatos acidentais em acrílico, barramento de neutro, barramento de terra,  DPS tipo I, 280V 

entre fases,  ICC 10 kA, disjuntor geral de entrada trifásico, 70 A, termomagnético.  

 

4.1.4.4 – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) 

          

            Além dos DPSs para proteção contra descargas atmosféricas, é sugerida a 

implantação, em uma etapa futura, de um SPDA a ser instalado na cobertura do prédio, cujo 

modelo é mostrado na Fig. 44, destacando o posicionamento dos condutores acima das 

estruturas de montagem dos painéis fotovoltaicos.  Por não fazer parte do escopo principal 

deste estudo, o SPDA deverá ser objeto de um projeto específico no futuro.  
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                        Figura 44 – Modelo de SPDA a ser utilizado em conjunto com painéis fotovoltaicos. 

 

      Fonte: Adaptado do Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos (CEPEL, 2014, Fig. 4.42, p. 247). 

 

4.1.5  Condutores 

 

            A definição dos condutores utilizados segue a orientação da NBR-5410, sendo 

determinados com base no potencial de geração, na demanda do sistema, e nos critérios de 

condução de corrente e queda de tensão. As bitolas dos condutores estão indicadas na prancha 

5 (Fig. 52). 

            Para o cálculo da seção mínima dos condutores CC foi utilizada a equação a seguir 

(CEPEL, 2014, Eq. 6.33, p. 340): 

 

                                               𝑆(𝑚𝑚2) = 𝜌(𝛺.
𝑚𝑚2

𝑚
) 𝑥

𝑑(𝑚)𝑥 𝐼(𝐴)

∆𝑉(𝑉)
                                          (28) 

 

Onde: 

ρ – resistividade do material condutor (cobre);  

d – distância total do condutor (ida e volta); 

I – corrente conduzida pelo condutor; 

∆V – queda de tensão admissível para o trecho. 

 

            Com relação à resistividade ρ do cobre o valor de 0,01724 Ωmm²/m se refere à 

temperatura de 20°C. Considerando a temperatura máxima de 80°C e sendo o coeficiente de 

variação com a temperatura α igual 0,0039/°C, a conversão é feita com a Eq. 29.  O novo 

valor obtido é  0,0213 Ωmm²/m (Eq. 30).  
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                                              𝜌(𝑇) = 𝜌(20°𝐶) 𝑥 (1 + 𝛼(𝑇 − 20°𝐶))                                   (29) 

 

                                  𝜌(80°𝐶) = 𝜌(20°𝐶) 𝑥 (1 + 0,0039(80°𝐶 − 20°𝐶))                         (30) 

 

            Com o novo valor de ρ e trabalhando com a potência dos painéis fotovoltaicos, 

divididos por partes (cobertura, estacionamento atrás do prédio e estacionamento na lateral), 

com a aplicação da Eq. 28, foram determinadas as bitolas dos condutores CC, conforme 

mostrado na prancha 5 (Fig. 52). 

            Na interligação (em série) entre os painéis fotovoltaicos, será obedecida à orientação 

do fabricante, o qual indica o uso de condutores com bitola 4 mm². 

            Cabe a observação no sentido de diferenciar os condutores a serem utilizados em CC 

dos tipos usados em CA.  Para CC serão usados cabos monocondutores com dupla camada de 

isolação, destinados a uso externo, resistente a ação de raios ultravioletas e às variações 

climáticas, devendo ser do tipo “cabo flexível HEPR 90°C  0,6/1 kV” ou que apresente as 

mesmas características. Os condutores CA serão de cobre flexível isolado antichama,  70°C - 

750 V”, ou que apresente as mesmas características, em conformidade com a NBR 5410. 

            Para a conexão dos condutores do arranjo fotovoltaico serão utilizados conectores de 

engate rápido do tipo MC4, grau de proteção mínimo IP-67, devendo ser fixados às estruturas 

através de abraçadeiras e protegidos do acúmulo de água.        

 

4.1.6  Sistema de Despacho da Geração  

 

             O Sistema de Despacho da Geração (SDG) será o conjunto de software/hardware 

computacional e equipamentos responsáveis pelo balanço energético do sistema híbrido de 

geração de eletricidade, abrindo e fechando as respectivas chaves de acordo com a potência 

solicitada pela carga. Ao mesmo tempo controlará a quantidade de energia fornecida ao 

conjunto turbina eólica - REF, pelos painéis fotovoltaicos. Deverá controlar, também, o 

estado de carga do banco de baterias. 

            Na Fig. 45 é vista a representação do SDG, onde são mostrados: a entrada de dados, o 

processamento e as saídas.  
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Figura 45 – Representação: entrada de dados, processamento (SDG) e saída. 

 

 

                                                          Fonte: Elaboração própria. 

 

             No caso da energia entregue pelas fontes alternativas não ser suficiente para atender à 

demanda elétrica do Campus de Macau, o SDG deverá “solicitar” da rede COSERN o 

suprimento da diferença. 

             Na Fig. 46 é mostrado o diagrama esquemático da topologia proposta para o REF, 

juntamente com as chaves 1, 4, 5 e 7 correspondentes às existentes no esquema da Fig. 47. A 

chave 1, conecta o sistema ao ponto de conexão (PC), que representa na Fig. 47, a rede da 

COSERN.   

              O sistema SDG deverá ser objeto de futuro trabalho, tendo por base os fundamentos 

de Inteligência Artificial apresentados na seção 2.4  (Técnicas de Inteligência Artificial e 

SCADA), deste trabalho, e nas condições indicadas na Tab. 7, onde, de acordo com a posição 

das chaves a serem comandadas pelo sistema de gerenciamento,  serão estabelecidas quais 

fontes atenderão à carga.                 
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Figura 46 – Diagrama esquemático da topologia proposta para o REF, incluindo as chaves 1,4,5 e 7 do SDG. 

 

                    Fonte: Adaptado de Silva, P. (2015) e Silva, P. et al. (2015). 

       

            Na Tab. 7, a primeira coluna se refere às condições de carga, de geração das diversas 

fontes e do estado de carga das baterias; a segunda coluna se refere à posição das chaves 

mostradas no diagrama esquemático da Fig. 47; e a terceira coluna se refere à ação resultante 

em função das condições e das posições das chaves. 

 

Figura 47 – Diagrama unifilar do SHGE do Campus de Macau. 

 

              Fonte: Elaboração própria.             
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            A seguir as condições estão explicitadas: 

       Condição (1): o estado de carga das baterias é aproximadamente igual ao estado de carga 

máxima das baterias e a potência gerada pelas fontes renováveis é superior ou igual à potência 

demandada pela carga, sendo assim  as chaves Ch1, Ch2, Ch3, Ch4, Ch5, Ch7 devem ser 

fechadas e a chave Ch USCA deve estar na posição 1, nessa condição, as fontes renováveis 

atendem à carga e fornecem energia a COSERN. 

       Condição (2): o estado de carga das baterias está entre os estados de carga mínimo e 

máximo das baterias  e a potência gerada pelas fontes renováveis é superior ou igual à 

potência demandada pela carga, sendo assim  as chaves Ch1, Ch2, Ch3, Ch4, Ch5, Ch7 

devem ser fechadas e a chave Ch USCA deve estar na posição 1, nessa condição, as fontes 

renováveis atendem à carga, a fonte fotovoltaica carrega as baterias e o SHGE fornece energia 

à COSERN. 

       Condição (3): o estado de carga das baterias é aproximadamente igual ao estado de carga 

máxima das baterias e a potência demandada pela carga é superior à potência gerada pelas 

fontes renováveis, sendo assim as chaves Ch1, Ch2, Ch3, Ch4, Ch5, Ch7 devem ser fechadas 

e a chave Ch USCA deve estar na posição 1, nessa condição, as fontes renováveis e a 

COSERN atendem à carga. 

       Condição (4): o estado de carga das baterias está entre os estados de carga mínimo e 

máximo das baterias  e a potência demandada pela carga é superior à potência gerada pelas 

fontes renováveis, sendo assim as chaves Ch1, Ch2, Ch3, Ch4, Ch5, Ch7 devem ser fechadas 

e a chave Ch USCA deve estar na posição 1, nessa condição, as fontes renováveis e a 

COSERN atendem à carga e a fonte fotovoltaica carrega as baterias. 

       Condição (5): a velocidade do vento é inferior a 3 m/s e a potência da fonte fotovoltaica é 

superior a potência demandada pela carga, sendo assim as chaves  Ch1, Ch2, Ch3, Ch4, Ch5, 

Ch7 devem ser fechadas e a chave Ch USCA deve estar na posição 1, nessa condição, a carga 

é atendida, exclusivamente pela fonte fotovoltaica, que, também fornece energia à COSERN. 

       Condição (6): a velocidade do vento é inferior a 3 m/s e irradiação solar baixa, sendo 

assim as chaves Ch3, Ch4, Ch5, Ch7 devem ser fechadas e a chave Ch USCA deve estar na 

posição 1, nessa condição, o banco de baterias tem capacidade para atender à carga durante 6 

horas. 

       Condição (7): a velocidade do vento é inferior a 3 m/s, irradiação solar baixa e o estado 

de carga das baterias está próximo a estado de carga mínimo das baterias, sendo assim as 

chaves Ch1, Ch7 devem ser fechadas e a chave Ch USCA deve estar na posição 1, nessa 

condição, a COSERN atende à carga. 
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       Condição (8): a velocidade do vento é inferior a 3 m/s, irradiação solar baixa, o estado de 

carga das baterias está próximo a estado de carga mínimo das baterias e a rede COSERN está 

fora, sendo assim a chave Ch6 deve ser fechada e a chave Ch USCA deve estar na posição 2, 

nessa condição, a geração diesel atende à carga.                        

 

Tabela 7 – Posição das chaves de acordo com as principais condições possíveis. 

Condição 

Posição das chaves 

(considerando posição 

inicial  ABERTA) 

Ação 

            (1) 

 

 

Ch1 Ch2 Ch3 FECHA 

Ch4 Ch5 FECHA      

Ch7 FECHA 

Ch USCA em 1 

Renováveis atendem 

à carga e fornecem 

energia à COSERN. 

            (2) 

 

Ch1Ch2 Ch3 FECHA 

Ch4 Ch5 FECHA      

Ch7 FECHA 

Ch USCA em 1 

Renováveis atendem 

à carga.  

Fotovoltaica carrega 

baterias e SHGE 

fornece energia à 

COSERN. 

           (3) 

 

Ch1 Ch2 FECHA 

Ch3 Ch4 FECHA 

Ch5 Ch7 FECHA  

Ch USCA em 1 

Renováveis atendem 

à carga em conjunto 

com a rede 

COSERN. 

           (4) 

 

Ch1 FECHA 

Ch2 Ch3 FECHA 

Ch4 Ch5 FECHA 

Ch6 Ch7 FECHA 

Ch USCA em 1 

Renováveis atendem 

à carga em conjunto 

com a rede COSERN 

e Fotovoltaica 

carrega baterias. 

           (5) 

Velocidade de   

vento ≤ 3m/s 

Pdem ≤ Pfotov 

Ch1Ch2 Ch3 FECHA 

Ch4 Ch5 FECHA      

Ch7 FECHA 

Ch USCA em 1 

Fotovoltaica atende à 

carga  e fornece 

energia à COSERN. 

           (6) 

Velocidade de   

vento ≤ 3m/s 

Fotovoltaica off 

 

Ch3 FECHA 

Ch4 Ch5 FECHA     

Ch7 FECHA 

Ch USCA em 1 

Banco de baterias 

atende à carga 

durante 6 horas. 

           (7) 

Velocidade de   

vento ≤ 3m/s 

Fotovoltaica off 

  

Ch1 FECHA 

Ch7 FECHA 

Ch USCA em 1 

Rede COSERN 

atende à carga. 

           (8) 

Velocidade de   

vento ≤ 3m/s 

Fotovoltaica off 

  

 COSERN off 

Ch6 FECHA 

Ch USCA em 2 

 

 

Gerador diesel 

atende à carga. 

                              Fonte: Baseada em Blasques (2014, Tab. 2.1, p. 47). 

SocmáxSoc 

enovPdem Pr

SocmáxSoc 

SocSocmín 

enovPdem Pr

SocmáxSoc 

enovPdem Pr

enovPdem Pr
SocmáxSoc 

SocSocmín 

SocmínSoc 

SocmínSoc 
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4.2   Pranchas e detalhamentos 

 

            Foram elaboradas cinco pranchas para explicitar o projeto e possibilitar sua execução. 

            Na Fig. 48 é mostrada a prancha 1, onde são apresentadas as plantas de locação e de 

situação do Campus de Macau. Na planta de locação é possível observar a conexão com a 

rede de distribuição de energia elétrica da COSERN, proposta neste projeto.  

 

Figura 48 – Prancha 1  (plantas de locação e situação do Campus de Macau). 

 

Fonte: Elaboração própria (software DraftSight). 

 

            A prancha 2 é vista na Fig. 49, onde é mostrado o layout de todo o SHGE projetado, 

indicando o posicionamento dos equipamentos (conjunto turbina eólica – REF e painéis 

fotovoltaicos), da sala de equipamentos e controle, do trajeto dos condutores, das caixas de 

passagem e do sistema de aterramento. Na figura, as estruturas cobertas com painéis 

fotovoltaicos, as quais farão parte do estacionamento, estão destacadas. 
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Figura 49 – Prancha 2  (layout do SHGE projetado).  

 

Fonte: Elaboração própria (software DraftSight). 

 

            Conforme mostrado na prancha 3, Fig. 50, a sala de equipamentos e controle deverá 

comportar o QGBT, o inversor, o sistema de despacho da geração, e ainda, o banco de 

baterias mais o grupo gerador, juntamente com o quadro de transferência automática (QTA), 

onde fica a USCA. Na figura é vista uma malha de aterramento que será composta por 10 

hastes com ½” de diâmetro e 2,40 m de comprimento com conector, interligadas de acordo 

com o layout apresentado. A referida malha deverá ser conectada ao sistema de aterramento  

do SHGE. 

            Na Fig. 51, são mostrados o diagrama esquemático da topologia proposta e o diagrama 

unifilar.  Nos dois esquemas, é possível observar os principais componentes do projeto, 

porém, no diagrama unifilar são destacadas as chaves a serem controladas pelo sistema de 

despacho da geração. 
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Figura 50 – Prancha 3  (sala de equipamentos e controle). 

 

      Fonte: Elaboração própria (software DraftSight). 

 

Figura 51 – Prancha 4  (diagrama esquemático e diagrama unifilar do SGHE projetado) 

 

    Fonte: Elaboração própria (software DraftSight). 
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             Na Fig. 52, prancha 5, é possível observar alguns detalhes das ligações dos 

equipamentos, inclusive a bitola dos condutores,  a caixa de junção dos painéis fotovoltaicos, 

detalhes do aterramento, interligação das fileiras dos painéis com as caixas de junção e destas 

com o inversor. Também é mostrada a ligação do banco de baterias, do conjunto turbina 

eólica – REF e do gerador diesel, dentro da topologia proposta. 

 

Figura 52 – Prancha 5  (detalhes do SHGE). 

 

      Fonte: Elaboração própria (software DraftSight). 

 

            No Apêndice B são mostrados os desenhos constantes nas pranchas, em tamanho 

maior, para uma melhor visualização e entendimento do projeto. 

 

4.3  Relação básica de material 

 

            A relação apresentada a seguir, na Tab. 8, servirá de embasamento para especificar e 

quantificar os equipamentos e materiais a serem utilizados na execução da instalação do 

SHGE da unidade acadêmica da UFRN. 

            Qualquer alteração com relação a mudanças nas especificações dos equipamentos e 

materiais somente será permitida com a autorização do projetista.  
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Tabela 8 – Relação básica de equipamentos e materiais  do SHGE do Campus de Macau/RN. 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - CAMPUS DE MACAU DA 

UFRN 

Equipamentos e acessórios 

Item 1 Descrição Quantidade 

1.1 
Conjunto turbina eólica – REF, 30 kW, gerador síncrono, altura de 

torre 18 m. 
1 

1.2 
Módulo fotovoltaico do tipo policristalino, 245 Wp, dimensões 1640 x 

990 x 35 mm, 18,5 kg. Inclusive conectores  MC-4.  
504 

1.3 

Inversor potência nominal 30 kW, rendimento mínimo 90%, tensão 

CC 360 V,  tensão CA trifásica 380 V, inclusive painel modular com 

dimensões suficientes para abrigar os equipamentos e caixa de junção 

principal. 

1 

1.4 
Estrutura de montagem do arranjo fotovoltaico com todos os 

acessórios para a fixação de 168 módulos na cobertura. 
1 

1.5 

Estrutura de montagem do arranjo fotovoltaico com todos os 

acessórios para a fixação de 56 módulos, sendo parte do 

estacionamento coberto, com capacidade para abrigar 6 automóveis. 

6 

1.6 

Grupo gerador diesel, potência nominal 20 kVA, inclusive USCA, 

com partida em rampa e condutores. Distância aproximada de 4 m até 

o QGBT.   

1 

1.7 Bateria estacionária 12 V, 220 Ah, chumbo-ácida. Peso 60,3 kg.  150 

1.8 
Estante em aço com 5 prateleiras, capacidade para suportar o peso de 

40 baterias. 
4 

Cabos e eletrodutos 

Item 2 Descrição Quantidade 

2.1 

Cabo monocondutor 4 mm², com dupla camada de isolação, tipo cabo 

flexível HEPR 90°C  0,6/1 kV, ou semelhante, que interligarão os 

painéis fotovoltaicos até as caixas de junção. 

300 m 

2.2 

Cabo monocondutor 10 mm², com dupla camada de isolação, tipo cabo 

flexível HEPR 90°C 0,6/1 kV, ou semelhante, que interligarão as 

caixas de junção dos arranjos fotovoltaicos até a caixa de junção 

principal.  

1200 m 

2.3 

Cabo monocondutor 16 mm², com dupla camada de isolação, tipo cabo 

flexível HEPR 90°C 0,6/1 kV, ou semelhante, que interligarão as 

caixas de junção dos arranjos fotovoltaicos até a caixa de junção 

principal. 

700 m 

2.4 

Cabo monocondutor 35 mm², com dupla camada de isolação, tipo cabo 

flexível HEPR 90°C 0,6/1 kV, ou semelhante, que interligarão a caixa 

de junção principal até o banco de baterias. 

20 m 

2.5 

Cabo monocondutor 35 mm², com dupla camada de isolação, tipo cabo 

flexível HEPR 90°C 0,6/1 kV, ou semelhante, que interligarão  do 

banco de baterias até a entrada CC do inversor. 

20 m 

2.6 

Cabo de cobre flexível isolado antichama, seção 25 mm², 70° - 750 V, 

conforme NBR-5410, , que interligarão a saída CA do inversor até a 

entrada do REF. 

120 m 

2.7 
Cabo de cobre flexível isolado antichama, seção 35 mm², 70° - 750 V, 

conforme NBR-5410, que interligarão a saída do conjunto turbina 
160 m 
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eólica - REF até o QGBT. 

2.8 

Cabo de cobre flexível isolado antichama, seção 35 mm², 70° - 750 V, 

conforme NBR-5410, que interligarão o QGBT até o Quadro Geral, no 

interior do prédio. 

450 m 

2.9 

Cabo de cobre flexível isolado antichama, seção 35 mm², 70° - 750 V, 

conforme NBR-5410, que interligarão o QGBT até o Quadro de 

Medição da COSERN. 

200 m 

2.8 Eletroduto em PVC rígido 1", classe A, roscável  e conexões. 60 m 

2.9 Eletroduto em PVC rígido 1 1/4", classe A, roscável  e conexões. 90 m 

2.10 Eletroduto em PVC rígido 2", classe A, roscável  e conexões. 330 m 

2.11 Eletroduto em PVC rígido 4", classe A, roscável  e conexões. 65 m 

QGBT e caixas de junção 

Item 3 Descrição Quantidade 

3.1 

QGBT, tipo painel modular, dimensões 1800x800x350 mm, inclusive 

porta com fechadura com auto trava, espelho acrílico 100% 

transparente, com três amperímetros, com um voltímetro,  com porta 

dupla folha, com barramento trifásico,  proteção contra contatos 

acidentais em acrílico, barramento de neutro, barramento de terra; com 

DSP tipo I, 280V entre fases, 10 kA, trifásico; com disjuntor geral de 

entrada, 70 A, termomagnético, tripolar. 

1 

3.2 

Quadro, tipo painel modular, dimensões 1800x800x350 mm para 

comando e proteção do conjunto turbina eólica - REF, inclusive porta 

com fechadura com auto trava, espelho acrílico 100% transparente, 

com porta dupla folha,  com barramento trifásico,  proteção contra 

contatos acidentais em acrílico, barramento de neutro, barramento de 

terra; com DSP tipo I, 280V entre fases, 10 kA, trifásico; com 

disjuntor geral de entrada, 63 A, termomagnético, tripolar; com relés 

de proteção com as funções  verificação de sincronismo (25), 

subtensão (27), sobretensão (59), e sub/sobrefrequência (81u/81o). 

1 

3.3 
Caixa de junção (principal) com DPS CC 700 Vcc, disjuntor CC -     

70 A a ser instalada no painel modular do inversor. 
1 

3.3 

Caixa de junção com DPS CC 700 Vcc, 4 fusíveis fotovoltaicos (2 

para cada polo / positivo e negativo)  15 A e chave seccionadora 600 V 

-  25 A. 

6 

3.4 

Caixas de junção com DPS CC 700 Vcc, 8 fusíveis fotovoltaicos (4 

para cada polo / positivo e  negativo) 15 A e chave seccionadora 600 V 

-  40 A. 

2 

3.5 

Caixas de junção com DPS CC 700 Vcc,  16 fusíveis fotovoltaicos (8 

para cada polo / positivo e negativo)  15 A e chave seccionadora 600 V 

- 50 A. 

2 

Aterramento e caixas de passagem 

Item 4 Descrição Quantidade 

4.1 
Haste de aterramento com 1/2"  de diâmetro e 2,4 m de comprimento 

com conector.  
35 
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  Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Condutor de cobre nu 16 mm². 600 m 

4.3       Caixa de passagem 80 x 80 x 80 cm, em alvenaria 34 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 

 

            Com o término do presente trabalho, observou-se que projetar um Sistema Híbrido de 

Geração de Eletricidade envolve algumas peculiaridades que não estão presentes na 

elaboração de outros projetos relacionados a instalações elétricas.  A necessidade dos dados 

climáticos, localização e instalação de painéis solares e aerogeradores, além de outros 

elementos, como os inversores, são exemplos que diferenciam um projeto de SHGE de um 

projeto convencional. 

            No caso específico deste projeto a presença do Regulador Eletromagnético de 

Frequência, enriqueceu o estudo, abrindo possibilidades até então inexistentes. 

            O programa elaborado com o auxílio do software Scilab, proporcionou a escolha da 

combinação de equipamentos mais adequada a atender a demanda da unidade acadêmica, 

maximizando o uso de geração de energias renováveis e com o uso do critério Valor Presente 

Líquido, minimizando os custos totais.  

            A comparação realizada no subitem 3.4 entre a solução encontrada neste trabalho e a 

continuidade do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, permitiu concluir que 

no prazo de 20 anos o investimento é viável, representando um ganho de aproximadamente 

7%.  

            Concluindo, o objetivo deste estudo foi atingido com a elaboração do projeto de um 

SHGE para o Campus de Macau da UFRN. 

            O modelo trabalhado permite a replicação em outras unidades acadêmicas, outras 

instituições, ou qualquer instalação de porte semelhante, com pequenas adaptações.  Também 

merecendo destacar que, de acordo com a Resolução Normativa 687/2015 da ANEEL, em 

vigor a partir de 1 de março de 2016, a criação do compartilhamento de geração abre um 

imenso leque de possibilidades. No caso do projeto proposto neste trabalho, é possível a 

replicação envolvendo mais de uma empresa/instituição, de forma a dividir os custos iniciais, 

aumentar o espaço físico disponível para instalação do novo projeto, diminuir despesas com o 

consumo de energia elétrica da concessionária e obter receitas com a injeção de energia 

elétrica na rede da concessionária. Portanto, a implantação de um SHGE semelhante ao 

elaborado, neste trabalho, sendo implantado de maneira compartilhada, trará benefícios e 

retorno financeiro positivo para os empreendedores envolvidos. 

            Como sugestão de futuros trabalhos, o projeto do Sistema de Despacho da Geração 

deste SHGE, com a elaboração de um software específico, deverá ser feito, tendo por base os 

fundamentos de Inteligência Artificial apresentados no Cap. 2 e nas condições indicadas na 
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Tab. 7. Também uma mudança na topologia apresentada, estudando novas possibilidades, 

visando o aprimoramento do sistema e redução de custos pode ser tentada. 

            De acordo com cada caso específico as energias renováveis disponíveis podem variar, 

seja nos tipos de fonte, seja na quantidade disponível. A técnica pode ser facilmente adaptada 

para estes casos. 

            Um caso particular importante a ser analisado será quando da inexistência da rede 

elétrica, ou seja, a adaptação da técnica em aplicações para sistemas isolados. 

            A realidade encontrada no Campus de Macau não permitiu a possibilidade de 

utilização de mais de um conjunto turbina eólica – REF, em função da indisponibilidade de 

espaço físico, porém em situações que permita esta opção, testá-la será interessante. 

            No Apêndice A estão disponíveis informações sobre dois artigos técnicos, resultantes 

deste trabalho. O primeiro apresentado no VI CBENS (Congresso Brasileiro de Energia 

Solar) na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no dia 05 de abril de 

2016; e o segundo aprovado para ser apresentado no SBSE2016 (Simpósio Brasileiro de 

Sistemas Elétricos) a ser realizado em Natal-RN, no período de 22 a 25 de maio de 2016. 
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APÊNDICE A – Informações sobre os artigos acadêmicos resultantes deste trabalho. 

 

1° ARTIGO: 

Título: Sistema Híbrido de Geração de Energia Elétrica conectado à Rede, incluindo o 

            Regulador Eletromagnético de Frequência – REF. 

Autores: Delson Alves da Costa 

                Ricardo Ferreira Pinheiro 

                Manoel Firmino de Medeiros Júnior 

Evento: VI CBENS – Congresso Brasileiro de Energia Solar. 

Local: UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Engenharia, Belo 

Horizonte. 

Período: 04 a 07 de abril de 2016. 

 

2° ARTIGO: 

Título: Dimensionamento e Diretrizes para o Despacho da Geração de um SHGE acoplado 

            através de Regulador Eletromagnético de Frequência.  

Autores: Delson Alves da Costa 

                Ricardo Ferreira Pinheiro 

                Manoel Firmino de Medeiros Júnior 

Evento: SBSE2016 – Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos. 

Local: Centro de Convenções do Praiamar Natal Hotel and Convention, Natal-RN. 
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APÊNDICE B – Desenhos ampliados. 
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Desenho 1 – Ampliação da Prancha 1 (planta de locação). 
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Desenho 2 – Ampliação da Prancha 1 (planta de situação). 
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Desenho 3 – Ampliação da Prancha 2 (layout do SHGE projetado). 
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Desenho 4 – Ampliação da Prancha 3 (sala de equipamentos e controle). 
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Desenho 5 – Ampliação da Prancha 4 (detalhe turbina-REF). 
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Desenho 6 – Ampliação da Prancha 4 (diagrama esquemático do sistema). 

 

 

 

Desenho 7 – Ampliação da Prancha 4 (diagrama unifilar do sistema). 
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Desenho 8 – Ampliação da Prancha 5 (detalhes do SHGE). 
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Desenho 9 – Ampliação da Prancha 5 (detalhes do SHGE). 
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APÊNDICE C 

 

Análise da composição de custos entre o conjunto turbina-REF usado no projeto e um 

aerogerador com sistema mecânico de transmissão de igual potência (30 kW) 

 

            Segundo o Irena Working Paper (IRENA, 2015) elaborado pela International 

Renewable Energy Agency a composição de custos de uma turbina eólica com sistema 

mecânico de transmissão, incluindo a caixa multiplicadora, tem sua distribuição mostrada no 

gráfico da Fig. 53, a seguir: 

 

Figura 53 – Gráfico da composição de custos de uma turbina eólica com sistema mecânico de transmissão. 

 

 Fonte: Adaptado de IRENA (2015). 

 

           Considerando o preço do REF, devido às adaptações necessárias, igual ao custo de um 

motor de indução de mesma potência acrescido de 20 %, chega-se ao valor de $ 5.324,40. O 

resultado encontrado está relacionado com o preço de um motor de indução de 30 kW, igual a 

$ 4.437,00 (referente a março de 2015), de acordo com o Generators Selection and Princing 

Catalog (MARATHON, 2015). 

           Com a cotação do dólar em março de 2015 estimado em R$ 3,23, o custo do REF em 

reais equivale a R$ 17.197,81, que corresponde a 8,6 % do preço (R$ 200.280,00) do 

conjunto turbina-REF utilizado no presente projeto. E, subtraindo o valor do REF, obtêm-se 

R$ 183.082,19 que corresponde aos demais itens da composição de custos. 

            De acordo com a proposta do REF, em comparação com o sistema mecânico de 

transmissão, é dispensável o uso do transformador e da caixa multiplicadora. O conversor 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Gerador
Transformador

Conversor
Caixa multiplicadora

Pás
Torre

Outros

Composição de custos de uma 
turbina eólica em 
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Pás 23,5% 

Caixa multiplicadora 11,0% 

Conversor 5,5% 

Transformador 3,5% 

Gerador 4,5% 
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também poderia ser eliminado, caso o gerador fosse do tipo indução, porém como não consta 

no material consultado (MARATHON, 2015) o tipo de gerador, o conversor será mantido 

como parte integrante dos demais itens. Continuando o raciocínio, a soma dos percentuais do 

transformador com o da caixa multiplicadora corresponde a 14,5 % do custo de uma turbina 

eólica com sistema mecânico de transmissão, conforme dados da Fig. 53. Então para este tipo 

de turbina, considerando R$ 183.082,19 correspondendo a 85,5 %, o custo total será R$ 

214.131,22. 

            Concluindo para um conjunto turbina-REF de 30 kW, cujo preço é R$ 200.280,00, o 

aerogerador com sistema mecânico de transmissão equivalente custará R$ 214.131,22, ou 

seja, aproximadamente 6,9 % a mais. 

            A seguir é apresentado um resumo dos cálculos: 

-  preço do conjunto turbina-REF usado neste projeto: R$ 200.280,00; 

-  preço de gerador de indução 30 kW:  $ 4.437,00; 

-  preço do REF: 1,2 x $ 4.437,00 = $ 5.423,40; 

-  preço do REF convertido para “real”, considerando a 

   cotação do dólar R$ 3,23:  3,23 x 5.423,40 = R$ 17.197,81; 

- valor dos demais itens da composição de custos do conjunto turbina-REF obtidos com 

   a subtração do custo do REF: R$ 200.280,00 – R$ 17.197,81= R$ 183.082,19. 

            Considerando que para um aerogerador com sistema mecânico de transmissão, este 

valor (R$ 183.082,19), corresponde a 85,5 % da composição dos custos totais, de acordo com 

os dados do gráfico da Fig. 53, pois são abatidos na composição de custos os percentuais 

referentes ao transformador e caixa multiplicadora, que perfazem 14,5 %. Então se R$ 

184.253,56 representa 85,5 %, o valor de um aerogerador com sistema mecânico de 

transmissão será R$ 214.131,22. 

            A seguir é apresentada a conclusão da comparação entre os dois modelos de 

equipamentos: 

-  R$  200.280,00 (custo conjunto turbina-REF); 

-  R$  214.131,22 (custo aerogerador com sistema mecânico de transmissão); 

-  R$  13.851,22 (diferença correspondente a 6,9 % a mais do custo do aerogerador com 

                             sistema mecânico de transmissão em relação ao conjunto turbina-REF). 

            Vale salientar que caso o percentual, referente ao gerador, existente na composição de 

custos mostrada na Fig. 53 seja do tipo indução, a soma dos percentuais transformador, 

conversor e caixa multiplicadora, corresponderá a 20 %, fazendo com que a diferença de 

custos dos modelos analisados, aumente consideravelmente. 
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ANEXO A – Roteiro básico para elaboração de projetos de SHGE. 

 

1) levantamento das características da carga a ser atendida; 

2) levantamento de dados climáticos e suas características;  

3) visita in loco, visando observar os possíveis locais a serem instalados os 

equipamentos, as condições de acesso em função do porte do sistema, e outras 

observações; 

4) instalação de medidores quando não existir dados climáticos, registrados por estações 

climatológicas, na região de interesse do projeto: sensor de direção de vento, 

anemômetro para medir a velocidade de vento e piranômetro para medir a radiação 

solar; e outros dados de interesse, de acordo com os critérios seguidos no 

desenvolvimento do projeto; 

5) análise dos dados, comparando os dados de carga com os dados climáticos, visando 

confirmar a viabilidade técnica; 

6) verificação das normas e regulamentações, inclusive ambiental; 

7) definição da estratégia de operação, com objetivo de indicar as fontes de geração 

prioritárias; 

8) dimensionamento das capacidades (potências) de geração das fontes que farão parte da 

topologia do SHGE; 

9) dimensionamento (caso exista) do subsistema de armazenamento de energia; 

10) dimensionamento do subsistema de condicionamento de potência, incluindo as 

proteções; 

11) escolha dos equipamentos, compatibilizando qualidade técnica com orçamento 

disponível;    

12) definição do layout dos equipamentos; 

13) apresentação do projeto, incluindo as plantas que possibilitem a execução da 

instalação e o memorial descritivo, como também a lista de materiais. 

 

 


