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Montagem e Implantação de Laboratório 
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WBS 1 – Montagem de Laboratório 



Montagem e Implantação de Laboratório 

• UFV: 9 módulos 330Wp cada, controlador e um 
inversor. 

• Baterias: banco 3 kW. 
• Sistema de Hidrogênio: Eletrizador, tanque H2 e 

célula combustível. 
• Aero gerador 2,4KW. 
• Sistema de monitoramento e controle. 

 



Aquisição e Monitoramento 

• Desenvolvimento de sistema 
supervisório de aquisição e 
controle. 

• Implantação de banco de dados 



Análise das Informações 

• Análise dos dados. 
• Geração de modelos 

representativos. 
• Simulações e projeções. 
• Pesquisas integradas ao projeto 



Cronograma geral de 
atividades 

• Monitoramento, supervisório e 
banco de dados definição de 
work packages (WP): 
o WP0 – Gerenciamento e planejamento.  
o WP1 – Estudo da arquitetura e especificação.  
o WP2 – Definição e projeto executivo.) 
o WP3 – Integração do sistema. 
o WP4 – Avaliação e testes funcionais 
o WP5 – Interface com usuários.) 
o WP6 – Validação do sistema.  
o WP7 – Avaliação e disseminação. 



WBS 2 – Monitoramento, 
Supervisório e Banco de dados 



Rede modular de comunicação como  
Suporte a operação de smart grids. 



Instrumentação virtual aplicada ao suporte 
da pesquisa. 



Desenvolvimento de soluções com 
Tecnologias modulares  IoT 



Desenvolvimento de soluções 
comTecnologias modulares  



Integração e Conectividade 



Integração e Conectividade 



Tecnologias aplicadas na proposta 

Módulos de desenvolvimento de 
 sistemas de Aquisição  e 

Registro de dados (Datalog) 
 

Módulos de de rádio comunicação 
De longa distância (1W a 5W) 
2km a 20km em visada direta 

Módulos de de rádio comunicação 
De curta distância (100mW) 

Alcance até 200m 

Módulos de de rádio comunicação 
Zigbee  baixo consumo 

Alcance até 200m 



Tecnologias Aplicadas à Segurança 
de dados em sistemas de energia 
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Elói Fonseca – Professor Doutor 
Universidade Estadual Paulista – UNESP 
Avenida dos Barrageiros, 1881 
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Email: eloi@rosana.unesp.br 
Tel: +55 18 32849697 
Cel: +55 12 981393422  
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