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RESUMO 

As redes inteligentes de energia indicam para uma nova arquitetura dos sistemas 

de distribuição de energia elétrica, a qual deve se consolidar nas próximas 

décadas, em um cenário repleto de dispositivos e sistemas dotados de 

“inteligência”. Atualmente, os medidores inteligentes de energia possibilitam a 

integração e comunicação dos dispositivos em uma rede de dados, propiciando 

a concepção de uma rede inteligente de energia. Neste contexto, o medidor 

cognitivo de energia vem sendo apresentado como a evolução do medidor 

inteligente de energia e tem como diferencial a capacidade de desagregação de 

cargas, que do ponto de vista de redes inteligentes de energia pode fornecer 

informações importantes para sua operação. Assim, esse trabalho propõe uma 

metodologia de desagregação de cargas para o medidor cognitivo de energia em 

um cenário com cargas monofásicas, bifásicas e trifásicas. O estudo inclui a 

criação de uma base de dados para cargas bifásicas, implementação de um 

sistema de monitoramento / detecção de eventos com identificação das fases 

ligadas ao evento e o processo de classificação do  KNN, que a partir da base 

de dados consegue desagregar as cargas nesse novo cenário. 

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência Artificial, Medidores cognitivos de energia, 

Medidores inteligentes de energia, Redes inteligentes de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The smart grids point us a new architecture of electrical power distribution 

systems, which must be consolidated in the next decades, in a scenario full of 

devices and systems that bring us a new level of intelligence. Currently Smart 

meters enable the integration and communication of devices in a data network, 

enabling the design of a smart grid. In this context, the cognitive energy meter 

has been presented as the evolution of the smart power meter, and it has as 

differential the capacity of load disaggregation, which for smart grids can provide 

relevant information for its operation. Thus, this work presents a study on the 

application of load disaggregation techniques using a non-intrusive monitoring 

system for the two-phase and three-phase residential installations. The study 

includes the creation of a database for two-phase loads, implementation of an 

event monitoring / detection system with identification of phases related to the 

event and the classification process of KNN, which from the database can 

disaggregate loads in this new scenario. 

Keywords: Artificial Intelligence, Cognitive Power Meters, Smart Meters, Smart 

Grids. 
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1. Introdução 

A necessidade de medição da energia surgiu no século XIX, com a 

chegada dos sistemas elétricos. Com a operação e funcionamento dos 

sistemas de geração e transmissão, era necessário medir a energia fornecida, 

de maneira que fosse capaz de tarifar cada cliente pela energia que havia sido 

consumida. Os primeiros medidores datam de 1872, consistindo de simples 

temporizadores que controlavam o tempo da carga conectada à rede (TESCO, 

2017).  

Novos medidores foram desenvolvidos, químico e eletromecânicos, 

sendo que os medidores eletromecânicos ainda estão presentes em muitas 

instalações, devido à sua simplicidade, facilidade de manutenção e por ter sido 

predominante no Brasil por quase todo o século XX (SOUZA, 2016). 

Com a evolução da eletrônica e suas possibilidades de aplicação, surge 

o medidor eletrônico de energia, criando possibilidades de armazenamento de 

informações, apresentação dos dados em display e comunicação unidirecional. 

Com a medição de tensão e corrente, tornava-se possível cálculos de potência 

instantânea, energia consumida, fator de deslocamento e outros indicadores de 

QEE (Qualidade de Energia Elétrica) (QUEEN, 2011; BARAI; KRISHNAN; 

VENKATESH, 2015). 

Com a presença do prossumidor, usuário que consome e fornece 

energia, com a popularização das redes inteligentes de energia e a 

necessidade do fornecimento de informações adicionais sobre a energia 

elétrica, surge a necessidade da evolução do medidor eletrônico de energia 

através da inserção de tecnologia para comunicação bidirecional. Essa nova 

evolução do medidor eletrônico ganhou o nome de medidor inteligente de 

energia (GARCIA et al., 2017; QUEEN, 2011).  

Atualmente é possível observar algumas prospecções sobre um novo 

cenário no mercado de energia, com a presença do prossumidor e novas 

políticas de tarifação e de consumo otimizado. Observa-se, portanto, a 

necessidade da evolução do medidor de energia, de maneira que contribua 

com capacidade de operacionalização desse sistema (ANEEL, 2016). O 

medidor cognitivo de energia tem sido tema de estudos e pesquisas, pois sua 

capacidade de desagregação de cargas pode contribuir para a integração das 

Redes Inteligentes de Energia (MAKONIN; POPOWICH; GILL, 2013).  
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A desagregação de cargas tem sido estudada sob diferentes 

perspectivas, desde aplicações com medições em todas as cargas e a 

desagregação efetivada através de informações coletadas desses sensores, 

como também aplicações com medições apenas no PAC (Ponto de 

Acoplamento Comum). Quando a técnica desenvolvida tem como referência 

apenas a medição coletada no PAC, existem alguns desafios que demandam 

uma investigação mais apurada, desde situações de simultaneidade de cargas 

como também situações com mistura de cargas: algumas monofásicas 

instaladas nas diferentes fases, cargas bifásicas com combinações diferentes 

entre as fases e cargas trifásicas. 

 

1.1 Relevância do tema 

O cenário proposto em redes inteligentes de energia tem o medidor 

inteligente de energia como uma das peças fundamentais para integração do 

sistema (NIST, 2014). A evolução do medidor inteligente para um medidor de 

energia cognitivo pode ser o diferencial para a operação das redes inteligentes 

de energia, pois poderá contribuir com informações detalhadas sobre as 

cargas, incluindo a possibilidade de ofertar ao usuário o desacoplamento de 

alguma carga em prol da estabilidade da rede (SOUZA, 2016). 

As políticas estudadas em vários países de resposta a demanda e que 

já estão sendo discutidas no Brasil também são propulsoras para o 

desenvolvimento de técnicas e métodos em medição inteligente de energia, 

contribuindo em definições nas pesquisas em andamento (HU et al., 2016; LI 

et al., 2016). 

Os medidores cognitivos de energia são medidores inteligentes com 

implementação de algoritmos de inteligência artificial, entre eles o método de 

desagregação de cargas (MAKONIN; POPOWICH; GILL, 2013). A 

desagregação de cargas é responsável por identificar quais são as cargas que 

estão ativas na instalação. Informações de identificação de cargas podem 

contribuir para conscientização do usuário sobre seu consumo e para a gestão 

da energia elétrica na rede. 

Diante do desafio de obter um método de desagregação de cargas 

assertivo, as técnicas de inteligência artificial vêm sendo exploradas nas 
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aplicações, com objetivo de proporcionar subsídios para elaboração da 

arquitetura do medidor cognitivo de energia. 

 

1.2 Objetivos Gerais 

A desagregação de cargas é um tema que vem sendo explorado por 

diferentes autores nas suas respectivas linhas de pesquisa. Em sua tese de 

doutorado, Souza (2016) apresenta uma arquitetura de medidor cognitivo de 

energia utilizando a técnica de desagregação de cargas de caráter não 

intrusivo, com técnicas de classificação, análise de assinatura de potência e 

atributos da CPT (Conservative Power Theory - Teoria de Potência 

Conservativa) que foi inicialmente apresentada por  Tenti e Mattavelli (2003) e 

posteriormente evoluída em Tenti, Mattavelli, Paredes (2010) e Paredes (2011). 

As cargas de interesse do trabalho precursor são monofásicas e foram 

baseadas no âmbito da instalação elétrica residencial. Assim, o objetivo desse 

trabalho é propor uma metodologia de análise de medição de energia que 

atenda diferentes cenários existentes em instalações residenciais, tais como: 

cargas monofásicas, bifásicas e trifásicas. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

Especificamente, essa dissertação de mestrado visa apresentar a 

metodologia de análise aplicada para cargas bifásicas e trifásicas no cenário 

de instalações elétricas residenciais, com foco na capacidade de desagregação 

de cargas. 

O cenário está embasado em uma instalação elétrica residencial, 

considerando cargas monofásicas, bifásicas e trifásicas. O padrão de entrada 

de energia convencionado nesse trabalho é o trifásico, com medições de 

tensão e corrente no PAC. 

As contribuições desse trabalho pautam a capacidade de identificar um 

determinado evento (conexão ou desconexão de carga), indicar o tipo de carga 

(se monofásica, bifásica ou trifásica), indicar qual o barramento (AN, BN, CN, 

AB, BC, CA ou ABC) é o responsável por alimentar a carga geradora de evento 

e, por fim, associar esse evento à carga correspondente (nos casos de cargas 

bifásicas). A última etapa conta com a utilização de uma base de conhecimento 

e um algoritmo classificador. 
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1.4 Embasamento do trabalho 

Este trabalho objetiva ampliar a abrangência do medidor inteligente de 

energia desenvolvido em Souza (2016), possibilitando utilizar essa metodologia 

para instalações residenciais com padrão de atendimento bifásico e trifásico, 

incluindo cargas acopladas bifásicas e trifásicas, com capacidade de 

desagregação de cargas através de medições de tensões e correntes no PAC. 

 A determinação das cargas de interesse é uma informação 

imprescindível para o desenvolvimento desse estudo, pois são as informações 

pertinentes às cargas de interesse que poderão dar subsídios para que o 

sistema opere de maneira confiável. Nesse caso, devido ao estudo limitar-se a 

abrangência residencial, foram definidas algumas cargas bifásicas e trifásicas 

típicas que compõem o cenário de cargas em instalações residenciais. 

A partir da definição das cargas, o estudo baseia-se em caracterizar o 

modelo físico para cada carga. Essas informações foram coletadas através de 

medições em campo, com a utilização de medidores de qualidade de energia 

elétrica. 

Com os modelos físicos definidos, foi possível submetê-los em ambiente 

de simulação, e através de medições coletadas no ambiente de simulação, 

realizar os cálculos de parâmetros da CPT, para composição da base de 

conhecimento. Nesse estudo foi estruturada uma base de conhecimento para 

cargas bifásicas, a representatividade do comportamento das cargas foi a 

principal preocupação na escolha dos atributos. 

Devido ao método desenvolvido por Souza (2016) ser eficaz no que 

tange a desagregação para cargas monofásicas, foram realizadas algumas 

modificações na tomada de decisão do sistema de maneira que o sistema 

inteligente proporcione um gatilho para chamada do sistema / metodologia 

previamente desenvolvida sem alteração no âmbito de cargas monofásicas, 

apenas acrescentando uma base de dados para cargas bifásica. Essa ação foi 

dada através da implementação de um detector de eventos com capacidade de 

identificação monofásica, bifásica e trifásica, de forma que para cada situação, 

a base de dados seja diferente, e o universo de cargas seja menor para 

desagregação de cargas.  

A individualização das bases de conhecimento aumenta a 

independência do crescimento dessas bases de dados (inclusão de outros 
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Carga  

monofásica 

Carga  

bifásica 

equipamentos não abordados em estudos prévios), pois poderão ser 

acrescidos de maneira individual, uma vez que alguns parâmetros que podem 

ser importantes para cargas bifásicas e trifásicas, podem não possuir 

relevância em cargas monofásicas. 

O detector de eventos passa a acumular mais uma função, passa a 

verificar se a carga que foi adicionada naquela janela de tempo, trata-se da 

inclusão de uma carga monofásica, bifásica ou trifásica. O aumento simultâneo 

da corrente / potência em diferentes fases em uma janela de tempo pode ser 

algo preponderante para essa definição, como também o monitoramento da 

corrente do neutro, pois para inclusão de equipamentos bifásicos, espera-se 

não haver modificação na corrente no neutro. Já para cargas monofásicas, 

espera-se que a derivada da corrente eficaz no neutro seja positiva. A Figura 1 

representa a implementação do detector de eventos, como um filtro, para iniciar 

o processo de desagregação de cargas. 

 

Figura 1 – Fluxograma do detector de eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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A supervisão das cargas em diferentes barramentos, com a 

desagregação das cargas fazem parte da entrega principal desse trabalho, pois 

possuem objetivo de fornecer informações sobre quais cargas estão acopladas 

e a representatividade em consumo que cada uma representa para seus 

respectivos barramentos.  

 

1.5 Organização do Trabalho  

Este capítulo apresentou uma breve contextualização do trabalho, 

demonstrando relevâncias sobre o tema, objetivos e a metodologia de 

desenvolvimento. Mais informações sobre os tópicos abordados serão 

apresentadas nos próximos capítulos. 

 O Capítulo 2 apresenta a revisão teórica na área de Redes Inteligentes 

de Energia, incluindo medidores de energia e abrangendo os medidores 

cognitivos de energia. Nesse capítulo são apresentados os métodos de 

monitoramento de cargas e também a arquitetura de desenvolvimento de um 

medidor cognitivo de energia.  

O Capítulo 3 apresenta a estrutura do desenvolvimento da metodologia 

desse estudo, sendo organizado de forma a explicar passo a passo as 

operações realizadas nesse trabalho, desde a modelagem das cargas, o 

processo de extração de atributos com implementação dos atributos, o pré-

processamento de dados com análise de atributos e as simulações. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos através do método 

apresentado no Capítulo 3 e realiza uma análise sobre os dados obtidos. São 

várias tabelas e figuras que complementam as informações organizadas nesse 

capítulo. 

No Capítulo 5, são apresentadas as conclusões referentes ao estudo 

desenvolvido, com observações importantes identificadas. Também apresenta 

contribuições desse estudo, temas para trabalhos futuros e publicações 

inerentes desse estudo. 

No Capítulo 6, constam as referências bibliográficas que foram base 

para o desenvolvimento desse estudo. 

Após as referências, estão organizados os apêndices, que contêm 

informações sobre os dados obtidos durante o processo de análise dos dados 

e complementam as informações organizadas no capítulo.  
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5. Conclusões  

Simulações através do PSIM mostraram ser compatíveis para o estudo 

do método, pois viabilizaram a implementação de todas as etapas, desde a 

modelagem das cargas, a criação da base de conhecimento, o cenário de 

entrada e saída de cargas e o sistema de supervisão de cargas, que munido 

de um detector de eventos, identificador de circuitos e o classificador KNN 

conseguiu apresentar a desagregação de cargas.  

Além dos atributos utilizados da CPT, a análise de correlação mostrou 

que os atributos adicionais propostos (Didt_max, ID e ID1) possuem uma 

correlação baixa entre os restantes, indicando que a presença desses atributos 

na base de conhecimento pode resultar no aumento da representatividade das 

cargas na base de dados. 

Com a validação cruzada k-fold implementada e resultados de acurácia 

no processo de classificação maior que 98%, é possível afirmar que tanto a 

base de conhecimento é representativa no que tange ao seu conteúdo (possui 

informações representativas das cargas) como também que o classificador 

KNN atende a essa aplicação.  

Nos ensaios realizados em simulação, apesar de não haver esgotado 

todas as possibilidades de combinações de cargas, os resultados foram 

assertivos. As combinações foram pautadas em observar o comportamento do 

sistema inicialmente para cargas bifásicas e depois um cenário misto, cargas 

monofásicas, bifásicas e trifásicas. Para todos os ensaios o sistema de medição 

no PAC foi mantido, monitorando apenas as tensões (VAN, VBN e VCN) e 

correntes (IA, IB, IC e IN). 

Nos cenários propostos nas simulações, foi possível observar que a 

análise de assinatura de potência é imprescindível para o método de 

desagregação de cargas, pois indica qual o barramento afetado pelo evento, e 

a partir disso é possível utilizar as ferramentas de classificação (algoritmo KNN 

e base de conhecimento) para determinar qual a carga das classes conhecidas 

é a mais semelhante à que ocasionou o determinado evento. 

 

5.1 Contribuições 

Parte das contribuições desse trabalho foi a construção da base de 

dados para cargas bifásicas. Esse processo envolve as etapas: monitoramento 
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de cargas em campo através de um medidor de qualidade de energia, definição 

dos modelos para representação em simulação das cargas, escolha e 

implementação dos atributos para monitoramento e simulação de condições 

distintas para construção da base de conhecimento. As cargas foram 

submetidas a diferentes situações na alimentação (inserção de distorção 

harmônica na tensão da fonte) e também foram simuladas situações de 

variações nas características da carga (variação percentuais esperadas nos 

elementos de cada modelo). Essas condições permitiram uma base de 

conhecimento mais aproximada ao cenário de medição real. 

Também faz parte da contribuição desse trabalho os três atributos 

propostos (Didt_max, ID e ID1), que foram implementados com objetivo de 

interpretar o comportamento das cargas em análise, mostraram capacidade de 

contribuição na matriz de correlação e poderão ser estudados sob outras 

perspectivas na caracterização de comportamentos de circuitos. 

O método de desagregação de cargas implementado é a principal 

contribuição desse trabalho, e foi possível através da integração das 

ferramentas apresentadas, simulando um medidor cognitivo em operação: 

• Medição de grandezas (tensão e corrente elétrica) a partir do PAC; 

• Cálculo dos atributos (transformação dos sinais monitorados em 

informações; 

• Metodologia de detecção de eventos com identificação do tipo de 

alimentação: se a carga foi conectada ou desconectada e a topologia 

da carga (monofásica, bifásica ou trifásica). 

• Identificação de qual fase ou quais fases está vinculada ao referido 

evento; 

• Processo de classificação (algoritmo KNN juntamente a base de 

conhecimento) e indicação da classe pertencente ao evento; 

• Desagregação de consumo por barramento (quais cargas e a 

contribuição em nível de potência e percentual que cada carga 

representa aos barramentos). 
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