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RESUMO 

 

Desde sua invenção, a energia elétrica permitiu grandes avanços na indústria e possibilitou a 

criação de uma rede capaz de abastecer todo tipo de consumidor. Atualmente, através de sua 

utilização, é possível notar a constante evolução dos diferentes tipos de tecnologia, a qual tem 

permitido o estudo, desenvolvimento e aplicação de temas como Industria 4.0, rede 5G, Internet 

das Coisas (Internet of Things – IoT) e Redes Inteligentes (Smart Grids). Este trabalho aborda 

os temas de Internet das Coisas e Redes Inteligentes com o intuito de esclarecer a necessidade 

de implementação desse tipo de rede ao invés da rede convencional de energia elétrica. Tem 

como foco demonstrar a conexão entre os dois temas, expondo como as Redes Inteligentes só 

são possíveis com o desenvolvimento da Internet das Coisas. Enfatiza o tema dos medidores 

inteligentes como um dos grandes diferenciais das Smart Grids, demonstrando também a 

tecnologia IoT (Internet of Things) envolvida. Evidencia a mudança da visão do consumidor ao 

inclui-lo como parte estratégica do negócio. Por fim, há um estudo financeiro que esclarece o 

investimento necessário para a implantação da Rede Inteligente sob a visão de concessionária 

e de cliente final. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Redes inteligentes. Internet das coisas. Medidores inteligentes. 

Gerenciamento por parte do consumidor. Estudo financeiro das redes inteligentes. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Since its invention, electrical energy has allowed great advances in the industry and has enabled 

the creation of an electrical grid capable of supplying all types of consumers. Nowadays, 

through its use, it is possible to perceive the constant evolution of the different types of tech-

nology, which has allowed the study, development and the application of themes such as Indus-

try 4.0, 5G network, Internet of Things and Smart Grids. This paper addresses the topics of 

Internet of Things and Smart Grids in order to clarify the need for the implementation of this 

type of network instead of the conventional electrical grid. It focuses on demonstrating the 

connection between the two themes, exposing how Smart Grids are only possible with the de-

velopment of the Internet of Things. It emphasizes the smart meters theme as one of the greatest 

differentials of Smart Grids, also demonstrating the IoT (Internet of Things) technology in-

volved. It evidences the change in the consumer's vision by including it as a strategic part of 

the business. Finally, there is a financial study that clarifies the investment required for the 

implementation of the Smart Grid in the point of view of the energy provider and the final 

customer. 

 

KEYWORDS: Smart grids. Internet of things. Smart meters. Consumer management. 

Financial study of smart grids. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

É nítida a crescente demanda por energia nas últimas décadas, consequência do 

crescimento populacional, do desenvolvimento de novas tecnologias, da automação de 

processos e de soluções inovadoras para o aumento da utilização de fontes energéticas limpas 

e renováveis como, por exemplo, a expansão dos carros elétricos. 

Diante do cenário atual, é de extrema importância a adaptação da rede elétrica 

convencional para uma rede elétrica inteligente, composta de tecnologias que possibilitem que 

a rede seja mais eficiente, evite desperdícios, diminua seu tempo de resposta a falhas e 

possibilite a descentralização da geração de energia. 

A implementação de uma rede inteligente se baseia, em grande parte, no desenvolvimento 

da tecnologia IoT, devido à necessidade de se utilizar de objetos inteligentes para o controle do 

sistema, desse modo, medidores inteligentes, pequenos aparelhos de geração de energia 

residencial, gateways e a própria central necessitam de IoT para que seja possível a 

comunicação e transferência de dados do consumidor até seu fornecedor ou vice-versa. 

O estudo e desenvolvimento das redes inteligentes tem sido foco, nos últimos anos, de 

vários países, que já notaram a importância da implementação da rede para melhoria da 

qualidade da energia entregue, o que, como consequência, possibilitará a contínua evolução de 

novas tecnologias para os diversos setores, diminuirá o impacto ao meio ambiente e 

possibilitará que o sistema elétrico amplie sua visão estratégica ao entrar, de vez, no mundo dos 

dados digitais. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A principal motivação para a realização desse trabalho deve-se à percepção da limitação 

da rede elétrica convencional frente aos diversos avanços em diferentes setores e que, 

consequentemente, necessitam de maior complexidade da rede elétrica para atuarem de forma 

eficiente.  

O estudo de redes inteligentes é necessário uma vez que o mundo está voltado para a 

aplicação de tecnologias que ampliem a automação dos processos, sua eficiência e agilidade. 

 Além disso, é de conhecimento geral que o bem mais precioso atualmente é a informação, 

a partir do qual pode-se fazer previsões, ampliar estratégias de negócio, entender a necessidade 

de modificações ou ampliação da estrutura de uma empresa. A informação é cada vez mais 

essencial no sistema elétrico, uma vez que permite entender as perdas, conhecer o padrão de 
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consumo dos clientes, prever possíveis alterações nas malhas da rede, evitar o 

superdimensionamento de equipamentos que atendam aos momentos de pico de demanda, entre 

outros. 

 

1.2 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

O presente capítulo introduziu o tema de redes inteligentes, bem como a necessidade do 

estudo da internet das coisas, justificando o estudo dessa frente ao evidenciar as divergências 

entre demanda atual e o sistema elétrico existente na maioria dos países. 

O segundo capítulo é composto de uma abordagem histórica sobre redes inteligentes, 

evidenciado o desenvolvimento, pesquisas e projetos sobre o tema ao redor do mundo, assim 

como trazendo detalhes de sua implantação no Brasil. 

O terceiro capítulo é voltado para a compreensão da Internet das Coisas, trazendo clareza 

sobre a tecnologia, sua arquitetura, os protocolos de comunicação e já envolvendo o tema com 

as redes inteligentes. 

O quarto capítulo é designado para o estudo dos medidores inteligentes, de forma a 

mostrar seus benefícios frente aos medidores convencionais, entender as vantagens de seu uso 

no sistema elétrico, apresentar alguns modelos já existentes e evidenciar a questão tarifária do 

consumo de energia. 

O quinto capítulo tem como foco evidenciar os benefícios da implantação dos medidores 

inteligentes para os consumidores e demonstrar como o consumidor passará a ser parte essencial 

na estratégia de negócio. 

O sexto capítulo trata-se de um estudo financeiro sobre redes inteligentes, abordando o 

investimento necessário para a aquisição e instalação dos medidores inteligentes, também traz 

uma análise de perfis de consumo à partir de uma nova tarifação, detalha os motivadores da 

execução do projeto, assim como as consequências para as empresas envolvidas, bem como 

para a população e meio ambiente. 

Por fim, o sétimo capítulo traz reflexões sobre todos os temas levantados, reforça a 

necessidade do estudo e execução de projetos sobre redes inteligentes e evidencia o quão 

benéfico será a utilização desse novo sistema elétrico. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Por mais que possa parecer nítido a necessidade da utilização das redes inteligentes ao 

passar dos anos, é necessária a abordagem sobre a rede atual para evidenciar o quão divergente 

a rede convencional se encontra em relação a outras diversas tecnologias. Para isso, serão 

levantados temas relevantes dentro das redes convencionais e como suas funcionalidades serão 

alteradas com a implantação das redes inteligentes. 

 

2.1 REDE DE ENERGIA CONVENCIONAL 

 

A rede elétrica atual foi desenvolvida há muitos anos com o intuito de conectar as fontes 

de energia aos consumidores, dessa forma o sistema foi subdivido em geração, transmissão e 

distribuição de energia, com a intenção de permitir que toda energia gerada através das diversas 

fontes energéticas (petróleo, hidrelétrica, biomassa, gás natural, entre outros) fossem entregues 

aos consumidores. 

Por conta de ter sido criada há muitos anos, a malha elétrica além de permitir apenas um 

caminho (fonte geradora para cliente), possui baixo tempo de resposta à falhas, visto que muitas 

vezes a falha só é identificada após ligações de clientes reclamando de falta de energia, possui 

equipamentos que não condizem com as tecnologias atuais tampouco possuem processos 

automatizados.  

Além disso, deve-se destacar a quantidade de perdas técnicas e não técnicas presentes na 

rede atual. As perdas técnicas estão vinculadas ao transporte da energia nas malhas de alta, 

média e baixa tensão e a eficiência dos equipamentos como transformadores e disjuntores, por 

exemplo. Já as perdas não técnicas são as perdas relacionadas a furtos de energia e fraudes nos 

medidores de energia. 

Pode-se dizer que o medidor eletromecânico representa muito bem as capacidades da rede 

elétrica atual, isso porque os medidores eletromecânicos são contadores que medem a 

quantidade de energia consumida, mas que dependem de um leiturista para que as medições 

sejam obtidas. A utilização de medidores eletromecânicos aumenta a possibilidade de perdas, 

uma vez que a contagem não é totalmente precisa, assim como conta com taxas de erros por 

parte dos leituristas. 

Outro ponto importante é o comportamento estratégico das empresas envolvidas quanto 

às previsões de falhas na malha elétrica. Uma vez que não há uma comunicação eficaz ao longo 

da malha elétrica, as previsões de falhas e erros ficam limitadas ao acúmulo de falhas e erros 
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em uma determinada região, assim, por exemplo, fica-se entendido que as alterações 

necessárias na malha elétrica seguem uma ordem de prioridade de acordo com o número de 

vezes em que uma área foi atendida. 

 

Figura 1 – Rede Elétrica Atual 

 

Fonte: Moya (2018). 

  

Na Figura 1 pode-se observar o sistema atual da rede elétrica, que tem seu início nas 

unidades geradoras capazes de converter as fontes energéticas em energia elétrica, a qual é 

transformada e enviada ao sistema de transmissão responsável pelo transporte da energia em 

alta tensão. Após isso, a energia passa pelas subestações distribuidoras, responsáveis por baixar 

a tensão para média e baixa tensão e que, posteriormente, são enviadas pelo sistema de 

distribuição até os consumidores. A Figura 1 demonstra a unilateralidade da malha elétrica 

seguindo o caminho, geração até o consumo, o que é a causa, atualmente, de muitos problemas 

da rede, principalmente em momentos que necessitam de ampliação da quantidade de energia 

gerada. 

 

2.2 REDE INTELIGENTE (SMART GRID) 

 

As dificuldades apresentadas anteriormente, presentes na rede elétrica atual, como, por 

exemplo, a alta taxa de perdas, principalmente as não técnicas, o caminho unilateral da rede, os 

medidores convencionais pouco eficientes, o tempo alto de resposta à falhas, entre outros, 
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podem ser contornados com a implantação das Redes Inteligentes ou, como é mais conhecida, 

Smart Grids. 

As Smart Grids podem ser entendidas como a aplicação de um conjunto de tecnologias 

envolvendo as áreas de comunicação, automação, engenharia e outros que sejam destinados ao 

aprimoramento da rede elétrica, de forma a ampliar a integração da rede, permitindo o 

monitoramento e gerenciamento da rede através da geração de informações, permitindo novas 

perspectivas como geração distribuída, assim como outras funcionalidades que permitem uma 

maior confiabilidade da rede, maior eficiência energética e a ampliação da utilização de fontes 

renováveis de energia, por exemplo. 

Ao longo dos últimos anos, com a ampliação de fontes de energia renováveis, houve o 

fenômeno de descentralização das fontes geradoras de energia, embora a centralização ainda 

seja muito significativa. A implantação de fontes de energia renováveis em residências, 

comércios e até mesmo indústria tem crescido ao longo dos últimos anos e esse fenômeno 

permitiu o surgimento dos microgeradores de energia, assim os consumidores que antes eram 

apenas clientes agora passam a ser, também, fornecedores de energia. 

A descentralização das fontes de energia é de extrema importância, uma vez que reduz a 

necessidade de geração de energia pelas empresas envolvidas, diminuindo a perspectiva de 

ampliação estrutural, permitindo que os equipamentos não trabalhem em sua capacidade 

produtiva máxima, o que aumenta a vida útil do equipamento, e também possibilita a 

diminuição das perdas, já que o caminho percorrido para a entrega da energia diminui (fontes 

energéticas presentes próximos aos consumidores). 

Os projetos de implantação de fontes de energia residenciais já existem e permitem a 

transferência de energia para a rede quando há geração de energia residencial, porém, isso só 

pôde se tornar real através da utilização de tecnologias IoT, e que também estão presentes nas 

redes inteligentes, já que é necessário a utilização de equipamentos que garantam o caminho 

bidirecional de energia. Dessa forma através de medidores inteligentes tornou-se possível a 

captação de energia da rede e o envio de energia para a mesma, o que gerou o termo prosumers 

(prosumidores), para indicar que o consumidor agora também pode ser um produtor de energia 

elétrica.  

O estudo das redes inteligentes ganha força com a evolução da tecnologia IoT, pois grande 

parte do tema se baseia em objetos inteligentes que permitam controlar e monitorar a malha 

elétrica. Tais objetos como o medidor inteligente, permite que possíveis falhas sejam 

identificadas em tempo real, o consumo seja estudado de acordo com regiões, o perfil do cliente 

seja compreendido, as perdas possam ser controladas e muitas outras funcionalidades. 
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Uma vez que as redes inteligentes se tornem reais, o setor elétrico passará a contar com 

diversos tipos de dados obtidos desde a geração até o consumidor, o que possibilitará novas 

estratégias de negócio, bem como previsões mais assertivas. 

 

Figura 2 – Rede Elétrica Inteligente 

 

Fonte: Adaptado de Klaimi, Amoud e Bolahia (2017). 

 

A Figura 2 exemplifica o sistema elétrico inteligente de modo a evidenciar a principal 

diferença entre essa e a rede convencional: o caminho ou percurso da energia elétrica. Na rede 

convencional há apenas o caminho unidirecional (geração para consumo), já a rede inteligente 

permite caminhos diversos para a energia, uma vez que a geração de energia se torna mais 

descentralizada.  

A possibilidade de diversos caminhos para o percurso da energia possibilita que um 

possível corte de energia em certa região, por exemplo, possa ser corrigido apenas com uma 

nova rota para a energia, o que diminui o impacto da queda de energia de forma temporária até 

que a correção do erro seja feita. 

Vale ressaltar que o modelo de redes inteligentes permite tanto um fluxo bidirecional de 

energia quanto um fluxo bidirecional de informação. Dessa maneira, é possível notar que os 

prosumers poderão enviar energia novamente a rede de distribuição, por exemplo, mas também 

poderão se comunicar com as outras partes que compõem o sistema. A transmissão de 

informações é possível graças a central de controle que através da coleta de informações de 

todo o sistema permite que a mesma se comporte de forma harmoniosa.  
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2.3 PROJETOS DE SMART GRID PELO MUNDO 

 

Muitas regiões do globo já notaram a importância da modernização de seus sistemas 

elétricos com a finalidade de reduzir a perda de energia, possibilitar a ampliação do uso de 

fontes renováveis, reduzir o consumo de energia e atender metas referentes a preservação 

ambiental. 

Alguns países se destacam pelos projetos e aportes financeiros para o avanço das redes 

inteligentes, dentre eles valem destacar os países: China, Estados Unidos, Índia, França, 

Alemanha, Brasil, Espanha, Reino Unido, Japão e Coreia do Sul. 

 

2.3.1 China 

 

Por conta do apoio governamental e de grandes investimentos em pesquisa, a China se 

destaca quando o assunto é redes inteligentes. Mesmo com os projetos de smart grid muito mais 

evoluídos que em comparação a outros países, a China continua a investir no setor e, ainda, tem 

como metas incluir a rede 5G nos projetos e ampliar a utilização de inteligência artificial. 

Para que as tecnologias 5G e IA, pudessem ser incorporadas as redes inteligentes, a State 

Grid Corporation of China (SGCC) lançou o plano de ação conhecido como Ubiquitous Power 

Internet of Things, que conta com 57 projetos de construção e 25 projetos pilotos com 

estimativa de serem finalizados até o ano de 2024 (ASIAN POWER, 2020). 

Ao mesmo tempo, em que inúmeros projetos do setor já estão sendo executados, a China 

ampliou seus investimentos com a criação do projeto 5G Smart Grid Pilot em parceria com a 

China Southern Power Grid (CSG), a China Mobile e a Huawei. A utilização da tecnologia 5G 

no setor elétrico trará melhorias nas comunicações de dados, permitirá o gerenciamento de 

energia de forma eficiente e precisa, aumentará as possibilidades de automação da distribuição 

de energia, além, principalmente, de entregar dados precisos sobre consumo, carga, falhas e 

qualidade da energia (ASIAN POWER, 2020). 

Como exemplo da aplicação de IA nas redes inteligentes, a cidade de Tianjin utiliza, de 

forma complementar a sua rede de energia, uma rede de ultra alta tensão (UHV) que, por conta 

de suas características, permitirá a transmissão de energia em maiores distâncias do que a rede 

de alta tensão e a aplicação de tecnologias IoT no setor. 

Alguns dos projetos da China que já o colocam como líder no ramo de smart grid trazem 

como resultados a instalação de mais de 400 milhões de medidores inteligentes atingindo 100% 
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do território do país, além de possuir a maior rede de serviço de carga de bateria de veículos 

elétricos do mundo. 

Enquanto muitos países se esforçam em apresentar projetos para a instalação de 

medidores inteligentes, a China já passou dessa fase e agora busca instalar medidores 

inteligentes de infraestrutura de medição avançada (AMI) em larga escala, além de liderar o 

crescimento de energias renováveis, como a energia solar e eólica, adicionando cerca de 

557GW de potência até o ano de 2029. 

 

Figura 3 – Investimento, em bilhões de dólares, em smart grid na China por tecnologia 

 

Fonte: Jung, Langston e Sayers (2011). 

 

A Figura 3 evidencia a ampliação de investimentos em smart grid na China entre os anos 

de 2010 (evidenciado em cinza) e 2015 (evidenciado em vermelho), como pode ser visto, a 

transmissão e distribuição de energia, que possui o maior aporte de investimento, tinha como 

meta o aumento do investimento em cerca de 15,7 bilhões de dólares durante os 5 anos. 

 

E enquanto as empresas de serviços públicos nos Estados Unidos estão tentando 

modernizar sua infraestrutura com tecnologia de rede inteligente, a China construirá 

essa tecnologia em uma série de novas redes de transmissão. As novas linhas de 

energia devem atingir 20 GW de capacidade até 2020 e incluir a primeira linha de 

energia alternada de 1.000 kV do mundo (WILNER, 2011). 

 

Outro ponto importante que vale ser citado é que o investimento em medidores 

inteligentes, grande foco dos projetos atuais ao redor do mundo, deve ser o menor dos 

investimentos quando se analisa a tecnologia smart grid como um todo. 
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2.3.2 Estados Unidos 

 

Os Estados Unidos se destacam, atualmente, como o país com o mercado de infraestrutura 

de redes inteligentes mais avançado até o momento, de acordo com empresas de pesquisa. Entre 

2010 e 2015, cerca de US$ 8 bilhões foram investidos em smart grid através do programa Smart 

Grid Investment Grant, sendo que mais de 50% do investimento foi destinado ao 

desenvolvimento de infraestrutura de medição avançada (AMI). O investimento feito nesse 

período foi destinado, entre outras coisas, a apoiar 99 projetos de smart grid auxiliando em 

cerca de 50% dos custos de cada projeto (NHEDE, 2018). 

Espera-se que até o final da próxima década cerca de US$ 110 bilhões sejam investidos 

em projetos relacionados a smart grid, e que cerca de US$ 12,8 bilhões sejam destinados apenas 

ao desenvolvimento de AMI. 

O tema é tão relevante que tanto o governo federal quanto os estaduais, assim como 

empresas privadas e públicas e até mesmo organizações ambientais têm demonstrado apoio ao 

desenvolvimento da smart grid no país, seja através de doações e empréstimos para o 

desenvolvimento de pesquisas e projetos ou também pela comercialização das tecnologias em 

produção. 

Vale destacar que por conta de os governos estaduais serem mais autônomos que em 

outros países, o desenvolvimento das redes inteligentes ganha destaque em algumas regiões. O 

Estado de Nova York, por exemplo, têm sido destaque no desenvolvimento de tecnologias para 

redes inteligentes, através da Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Energético do Estado 

de Nova York, ao investir bilhões de dólares em inovação de tecnologias de rede inteligente 

(NHEDE, 2018). 

Para que as redes inteligentes pudessem se desenvolver, os Estados Unidos tomaram 

iniciativa ao criar políticas regulatórias de suporte à smart grid. Tais políticas permitiram que 

as concessionárias do país tomassem frente nas ações de desenvolvimento da tecnologia.

 Durante o governo Obama foi criado o Plano de Energia Limpa que tinha como meta 

ampliar o uso de recursos renováveis como fonte de energia, o que necessitou de novos estudos 

para que fosse possível garantir energia aos consumidores, uma vez que as fontes de energia 

renováveis tem um alto grau de flutuação. 

Mais uma vez, os medidores inteligentes se mostraram benéficos na garantia da demanda 

de energia mesmo com a flutuação que ocorre nas fontes energéticas renováveis, isso deve-se a 

alta precisão dos medidores que disponibilizam inúmeras informações as concessionárias, 
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permitindo um plano estratégico sólido para se utilizar das fontes de energia renováveis sem 

encontrar obstáculos em relação à demanda. 

De acordo com publicação de Nhede (2018), até janeiro de 2017 cerca de 75 milhões de 

consumidores já contavam com medidores inteligentes. 

Os próximos anos devem contar com o crescimento da automação da distribuição no setor 

de smart grid, esse crescimento deve-se as expectativas de que a rede elétrica se torne 

“independente” ao ser capaz de identificar, notificar e corrigir as falhas de forma automática. 

O grande obstáculo para a ampliação da smart grid no país é o fato das políticas 

regulamentárias serem adotadas por Estado, o que permitiu que alguns Estados como Illinois, 

Califórnia e Nova York se destaquem como pioneiros na tecnologia, enquanto outros Estados 

ainda estejam receosos com o tema. 

 

2.3.3 Índia 

 

Por mais que a Índia seja um país subdesenvolvido e com uma série de problemas 

econômicos e sociais, não lhe falta esforço quando o assunto é redes inteligentes. O país possui 

um sistema de energia interligado entre regiões que permite uma distribuição contínua de 

energia entre diversas áreas, porém o país sofre com altos números de apagões resultantes da 

insuficiência de potência reativa nas linhas de transmissão, o que causa variações bruscas na 

voltagem que impedem o transporte da energia ativa no sistema, falta de monitoramento e 

medidas preventivas, equipamentos pouco precisos e o erro humano envolvido, sem considerar 

os apagões causados por causas naturais. 

Além dos apagões, que causam grandes perdas financeiras, o sistema elétrico indiano 

ainda conta com uma estrutura ineficiente que gera baixa qualidade de energia. Ao notar que a 

estrutura da rede elétrica indiana necessitava de reparos, o governo indiano deu início a algumas 

reformas com programas como Indian Electricity Act 2003 e RAPDRP que tinham como 

objetivo trazer melhorias ao gerenciamento do lado da distribuição de energia (RIHAN & 

AHMAD, 2011). 

Ao mesmo tempo, os projetos de smart grid se desenvolviam pelo mundo e, como 

consequência, o governo indiano notou a necessidade de implantar as tecnologias de smart grid 

no país para tornar a estrutura da rede elétrica mais confiável, possibilitar autocorreções do 

sistema, tornar a rede elétrica adaptativa e econômica. 

A fim de iniciar os projetos de smart grid no país, deu-se início ao India Smart Grid Forum 

que tinha como objetivo ampliar as descobertas envolvendo tecnologia, regulamentos, políticas, 



23 
 

 

programas-pilotos e outras ações a partir da participação da indústria e das concessionárias de 

energia. 

Um dos projetos-piloto de destaque foi o desenvolvido na região norte do país que 

consistiu em instalar unidades de medição fasorial (PMU) e relógio GPS em quatro subestações 

(RIHAN & AHMAD, 2011). O PMU é um equipamento capaz de medir fasores de tensão e 

corrente nos sistemas de potência de forma sincronizada (Andrade, 2008).  

A utilização de PMUs nas redes elétricas inteligentes é um passo importante no 

desenvolvimento da tecnologia, pois aumenta a precisão na medição do estado de uma rede. 

Além disso, um sistema baseado em PMU permite diminuir o tempo de execução de ações 

visando reparar a rede, assim como, caso o sistema conte com PMUs ao longo de toda a rede, 

é possível aumentar a capacidade de transferência de energia das linhas (RIHAN & AHMAD, 

2011). 

 

Figura 4 – Localização das PMU’s e PDC’s na região norte da Índia 

 

Fonte: Rihan & Ahmad (2011). 

 

Na Figura 4 é possível identificar os locais em que foram instalados as PMUs e o Phasor 

Data Concentrator, que é responsável por receber e sincronizar dados fasoriais das diversas 

unidades de medição fasorial, além disso, sua utilidade pode ser ampliada com a instalação de 

outros PDCs, ao longo do sistema elétrico, permitindo a comunicação de dados fasoriais através 

de todo sistema elétrico. 

Outro projeto de grande destaque é o impulsionado pela Power Grid Corporation que visa 

introduzir a tecnologia WAMS na região oeste, responsável por distribuir energia para muitas 

outras regiões, de modo a garantir a segurança e proteção da rede. O projeto de sistema de 
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medição de área ampla (WAMS), desenvolvido pela Power Grid Corporation, tem como 

objetivos: 

• Desenvolver algoritmos para posicionamento ótimo de PMUs; 

• Instalação de cerca de 30 PMUs ao longo da Região Oeste; 

• Utilizar os dados gerados pelas PMUs para determinar o estado da rede de forma 

dinâmica; 

• Desenvolver softwares que deem suporte aos dados gerados. 

Já o projeto-piloto BESCOM (Bangalore Electricity Supply Company) foi pioneira no 

estudo da automação da distribuição. O projeto que prevê, de acordo com Rihan e Ahmad 

(2011), uma área de atuação que compreende 17.409 consumidores e um investimento de cerca 

de US$ 1,35 milhões têm entre suas metas: 

• Redução de pico e precificação sobre a hora de uso para ajuste de carga; 

• Integração da geração de energia tradicional e da energia renovável; 

• Oferecimento de diferentes tarifas aos consumidores; 

• Redução de perdas técnicas e não técnicas; 

• Melhoria da qualidade de energia e autorrecuperarão da rede. 

Muitos outros projetos estão em andamento no país e, por mais que o investimento não 

chegue próximo a países como os Estados Unidos e China, já é possível notar que até mesmo 

países subdesenvolvidos notaram a importância da tecnologia para os sistemas elétricos e como 

sua aplicação pode resultar na ampliação da importância econômica do país. 

 

2.4 PROJETOS DE SMART GRID NO BRASIL 

 

As redes de energia elétrica brasileiras possuem uma infraestrutura defasada. O país 

sofreu muitos apagões nos últimos anos e o prejuízo com perdas não-técnicas (fraude, furto, 

falta de medidores nas residências, entre outros) ultrapassa R$8 bilhões por ano (ANEEL, 2011). 

Por mais que o Brasil possua um sistema elétrico capaz de atender todas as regiões do 

país, é notável que o sistema possui altas perdas não técnicas e falhas periódicas, consequência 

de um sistema obtuso cercado de equipamentos que não possuem todas as tecnologias de 

sensoriamento e atuação que já se encontram em comercialização. 

Além disso, a demanda por energia continua em crescimento constante que muitas vezes 

vem acompanhado da ampliação das usinas geradoras. Tais alterações e ampliações energéticas 
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não são acompanhas de manutenções e reformas da rede elétrica que permitam que o sistema 

elétrico trabalhe em harmonia. 

Por conta de todas as dificuldades enfrentadas no sistema atual que governo, empresas 

privadas e públicas vêm investindo, ao longo dos últimos anos, nas tecnologias que permitam 

a implantação de uma rede elétrica inteligente no país. 

 

2.4.1 Projeto Piloto em Barueri 

 

Um dos projetos piloto realizados no país é o da cidade de Barueri, localizado na Grande 

São Paulo, que conta com cerca de 270 mil habitantes e é atendido pela AES Eletropaulo. 

Embora as perdas na distribuição de energia dos municípios atendidos pela AES 

Eletropaulo sejam cerca de 3,5 a 4%, relativamente baixas se comparada à média das perdas no 

país, a intenção é diminuir ainda mais esse número, e para isso se faz necessário criar obstáculos 

ao furto de energia, problema muito presente no país. 

O projeto consiste na instalação de 62 mil medidores inteligentes na cidade, ao custo 

médio de R$700,00 cada, contando com um investimento total de cerca de R$75 milhões, 

aplicado nos medidores inteligentes e em redes de telecomunicações (SANTOS, 2017). É 

importante ressaltar que a implantação de medidores inteligentes deve ser acompanhada de um 

longo estudo sobre tecnologias envolvendo o setor de telecomunicações que permitam que o 

medidor desempenhe seu papel de dispositivo inteligente. 

No projeto-piloto de Barueri, a AES Eletropaulo utilizou de redes RFMesh e PLC no 

medidor inteligente, permitindo a captação dos dados dos usuários. É importante destacar que 

as redes 3G e 4G também atenderiam bem ao projeto, porém a falta de cobertura da rede em 

todos os locais com medidores inteligentes presentes impossibilitou o uso desse tipo de rede.

 A empresa também se utiliza do projeto-piloto para compreender outros pontos 

importantes como questões de segurança e criptografia dos medidores inteligentes, assim como 

desenvolver interfaces para os usuários, pontos esses que possibilitem novos projetos futuros. 

 

2.4.2 Projeto Piloto InovCity (Aparecida – SP) 

 

O projeto InovCity é uma iniciativa da EDP Bandeirantes em parceria com a prefeitura 

da cidade de Aparecida – SP, cidade turística que conta com 1% do total de clientes da EDP 

Bandeirantes, que tem o intuito de ampliar a eficiência energética e possibilitar a racionalização 

do uso da energia (MARCONDES, 2012). 
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De acordo com Marcondes (2012), a implantação do projeto consistia em instalar 

medidores inteligentes para todos os moradores da cidade, cerca de 35 mil habitantes, de forma 

a atender os 15.400 pontos de consumo da cidade. Junto a isso, o projeto também contou com 

investimento para o desenvolvimento de iluminação pública, geração distribuída e mobilidade 

elétrica. 

Além da instalação dos medidores inteligentes, o projeto contou com investimentos em 

redes de telecomunicações e sistemas de gerenciamento dos dados. Para a questão da 

comunicação foi utilizado 300 coordenadores ZigBee (AP5000) que entre suas características 

pode-se destacar: 

• Até 8 redes ZigBee; 

• 8 antenas direcionais; 

• GPRS/GSM/3G compatíveis. 

Quanto ao gerenciamento dos dados foi desenvolvido um sistema conhecido como Smart 

Meter Management (SMM) responsável por coletar os dados e gerenciar toda a solução 

implementada. 

 

Figura 5 – Smart Metering Management 

 

Fonte: Marcondes (2012). 

 

O projeto ainda se estendeu para iniciativas de conscientização da população quanto ao 

uso da energia, apoio à clientes de baixa renda através da doação de geladeiras e kits de 

chuveiros híbridos, melhorias na iluminação pública através da troca de lâmpadas 

convencionais pelas de LED, incentivo a mobilidade elétrica, contando com 5 pontos de recarga 

de veículos elétricos, e investimentos em geração distribuída. 
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2.4.3 Projeto Piloto em Curitiba 

 

Curitiba é mais uma das cidades que recebeu investimentos para o desenvolvimento das 

redes inteligentes, com uma parceria entre governo do estado e a concessionária Copel que 

permitiu que um projeto-piloto se desenvolvesse na cidade. 

A Copel buscou, com esse projeto, implantar as tecnologias existentes com o intuito de: 

• Diminuir custos operacionais; 

• Possibilitar a multimedição (água, gás e água); 

• Possibilitar a tarifa diferenciada em períodos e a geração distribuída; 

• Implantar um centro de controle capaz de monitorar, controlar e gerenciar 

todas as informações recebidas; 

• Possibilitar o sistema de corte e religa remoto; 

• Utilizar tecnologia RF Mesh em 900 Hz e como backhaul, utilizar das fibras 

ópticas já existentes da empresa. 

O projeto foi dividido em duas etapas, onde a primeira era destinada à aplicação das 

tecnologias para cerca de 1000 unidades consumidoras e que alcançou 10 mil unidades 

consumidoras ao final da segunda etapa. Esse projeto diferencia-se dos demais por não se 

limitar a medições de energia, ampliando sua atuação para as medições de energia, água e gás. 

 

Figura 6 – Smart Utilities Board 

 

Fonte: Bonat (2014). 
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Acima nota-se o dashboard criado pela Copel para acompanhamento dos dados gerados 

pelos sistemas de medição inteligente. Na Figura 6 pode-se notar as médias de consumo de 

água, gás e energia, assim como apresenta a distribuição dos medidores inteligentes ao longo 

da região, picos de consumo, unidades com consumo fora do padrão, entre outras coisas. 

 

2.4.4 Projeto Piloto no Rio de Janeiro 

 

A empresa Light também decidiu investir em tecnologias de redes inteligentes e para isso 

desenvolveu um projeto-piloto na área metropolitana do Rio de Janeiro. O projeto que visava 

instalar mais de 1,4 milhões de dispositivos inteligentes, até o ano de 2017 já contava com cerca 

de 700 mil dispositivos inteligentes instalados na cidade (CANAL ENERGIA, 2017). 

Além do projeto contar com a instalação dos medidores inteligentes, a concessionária 

também tem investido na automatização das câmaras subterrâneas da cidade com sensores 

inteligentes que avisam sobre falhas em equipamentos e religadores de rede de distribuição 

visando a melhoria na qualidade da energia da cidade.   

Além de todas as modificações necessárias à estrutura da rede, se fez necessário a criação 

de uma plataforma de controle e gerenciamento de dados que vise: 

• Gestão otimizada da rede aérea; 

• Gestão energética pelo lado da demanda; 

• Gestão otimizada da rede subterrânea; 

• Gestão de fontes renováveis, armazenamento distribuído e veículos elétricos 

recarregáveis. 

Para que o usuário tivesse uma interação fácil com os dados referentes ao consumo de 

energia, a Light desenvolveu um mostrador inteligente. O mostrador inteligente conta com 

LEDs superiores indicando o consumo instantâneo, LEDs inferiores indicando a tarifa atual, 

informações textuais e gráficos para facilitar o entendimento do usuário, entre outras 

funcionalidades. 
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Figura 7 – Mostrador Inteligente Light 

 

Fonte: Toledo (2012). 
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3 INTERNET DAS COISAS  

 

Internet das Coisas, ou Internet of Things (IoT), pode ser entendido como a interconexão 

de objetos físicos capazes de se comunicarem uns com os outros e até mesmo com o usuário, 

através de sensores, módulos de comunicação e softwares. Além de permitir a comunicação, os 

objetos inteligentes são capazes de exercer funções de resposta a dados ou então de capturar 

dados do ambiente, tal objeto pode ser gerenciado por softwares que armazenam os dados 

gerados.  

Quando a tecnologia começou a ser estudada e a ser colocada em prática, o foco realmente 

eram os avanços tecnológicos que a internet das coisas poderia trazer aos aparelhos de uso do 

homem, de tal forma a permitir que ele se concentrasse em desenvolver suas habilidades ao 

invés de gastar seu tempo com execuções rotineiras. 

Porém, ao longo dos últimos anos, outras tecnologias como 5G e Big Data vêm sendo 

aprimoradas, de forma que a internet das coisas expandiu suas fronteiras ao notar que os avan-

ços que eram possíveis em aparelhos, agora seriam possíveis também em larga escala, imple-

mentando-a em casas, sistemas e até mesmo cidades. 

O estímulo para que tecnologias como IoT, 5G e Big Data fossem exploradas se deve, 

principalmente, à importância que os dados têm atualmente. Por exemplo, dados dos clientes 

de uma empresa de telefonia permitem que a empresa conheça melhor seu cliente e lhe ofereça 

algum pacote que o cliente tenha grande interesse, dessa forma a empresa assegura que suas 

taxas de conversão aumentem. Imaginando um cenário do setor público, os dados estatísticos 

sobre o avanço de um vírus na população permitem que os gestores do local antecipem suas 

ações para conter tal vírus, o que, consequentemente, dá maior segurança à saúde da população. 

As redes inteligentes nada mais são do que a evolução do sistema elétrico ao se utilizar 

das tecnologias de internet das coisas permitindo a conectividade desde a geração da energia 

até a entrega aos clientes. Essa mudança no setor elétrico brasileiro não significa apenas trans-

formações tecnológicas, mas também de negócios, pois permite que todo o setor elétrico mude 

sua forma de atuar, explorando novas áreas, aumentando a eficiência energética e estimulando 

a preservação ambiental. 
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3.1 ARQUITETURA IOT  

 

Por conta de a internet das coisas ser uma tecnologia de utilidade em diversos setores, ou 

seja, uma tecnologia de multiprotocolos, foi necessária a definição de bases técnicas para a 

internet das coisas em relação a sua arquitetura. 

Um dos órgãos que se propôs a trabalhar de modo a criar essa base técnica foi a ITU 

(International Telecommunication Union) que através do documento “Recommendation ITU-T” 

estabeleceu as premissas da implementação da internet das coisas (FACCIONI, 2019). 

 

Figura 8 – Mundo Físico x Mundo da Informação 

 

Fonte: Faccioni (2019). 

 

Como pode ser visto na Figura 8, o documento aborda os termos mundo físico e mundo 

da informação e estabelece que para todo objeto no mundo físico deve existir um objeto no 

mundo virtual, e isso só é possível através de dispositivos, gateways e sensores que espelhem 

o objeto. 

O documento RECOMMENDATION ITU-T (2012) ainda define que a internet das coisas 

deve ser dividida em quatro camadas: 

• Camada de dispositivo: trata-se de dispositivos e gateways no mundo físico que 

são capazes de gerar e absorver dados de forma a poder executar ações ou entre-

gar informações à rede que, posteriormente, alimentarão todo o sistema. 
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• Camada de rede: camada responsável por permitir toda a comunicação entre dis-

positivos e centrais, transportando dados e assegurando a confiabilidade das in-

formações. A camada de rede é a camada que possibilita a gestão dos dados ge-

rados e é extremamente importante os investimentos em segurança da informa-

ção para que a rede esteja protegida de falhas e ataques cibernéticos. 

• Camada de suporte a serviços e aplicações: essa camada trata das capacidades de 

suporte a todo sistema, dentre suas responsabilidades estão o processamento e 

armazenamento de dados. 

• Camada de aplicação: trata-se dos sistemas em que o IoT será aplicado, por 

exemplo, sistemas de medição eletrônica de energia, sistemas de gerenciamento 

de tráfego urbano, entre outros. 

É através das capacidades de gestão e segurança que toda a arquitetura IoT pode ser su-

portada. A capacidade de gestão atua em gerenciamento de falhas, gerenciamento de perfor-

mance, gestão da configuração, entre outros. Já a capacidade de segurança aborda aplicações 

genéricas, como a segurança de determinados dispositivos comuns a muitos sistemas, a até 

aplicações especificas como, por exemplo, aplicações de segurança patrimonial ou segurança 

de redes particulares de algum sistema específico. 

Outro organismo importante que também está aplicado no desenvolvimento da internet 

das coisas é o IEEE que, através da equipe IEEE P2413, atua para definir a arquitetura IoT que 

acreditam ser dividida em três camadas: aplicações, rede/comunicação de dados e sensoria-

mento (FACCIONI, 2019). 

Nota-se que, por mais que os órgãos reguladores tenham divergências nas nomenclaturas 

para estrutura de uma arquitetura, as estruturas em si são muito semelhantes, divergindo prin-

cipalmente no âmbito de sua atuação. 

 

3.2 OBJETOS INTELIGENTES 

 

Para que possa ser considerado um objeto inteligente, o objeto deve possuir uma arquite-

tura básica comum a todos objetos IoT: 

• Processador/Memória: é composta por uma memória interna capaz de armazenar 

dados e programas, um microcontrolador e um conversor analógico-digital útil 

para converter os sinais recebidos dos sensores. As CPUs utilizadas nos objetos 



33 
 

 

inteligentes normalmente são as mesmas utilizadas em sistemas embarcados, 

sem possuir alto poder computacional. 

• Unidade de comunicação: trata-se da unidade de comunicação com ou sem fio 

capaz de se comunicar com outros objetos. Normalmente, os objetos de comu-

nicação sem fio utilizam de rádio de baixo custo e potência, consequentemente 

possui curto alcance e perdas frequentes de informações. 

• Fonte de energia: a fonte de energia é essencial para o funcionamento dos dis-

positivos internos do objeto, pode-se ter objetos ligados diretamente à energia 

elétrica ou objetos que utilizam da energia elétrica junto ao um conversor AC-

DC para carregar uma bateria interna que alimentará os dispositivos internos. 

• Sensor/Atuador: parte essencial em um objeto inteligente, pois permite monito-

rar o ambiente ou atuar sobre ele. Os sensores são os responsáveis por permitir 

que as informações sejam construídas, enquanto os atuadores são os responsá-

veis por darem uma “resposta” ao meio em que se encontra. 

 

Figura 9 – Hardware IoT 

 

Fonte: Santos (2016). 

 

Um dos grandes desafios para a tecnologia IoT é conseguir diminuir as unidades básicas 

do objeto inteligente para que ocupe o menor espaço possível e possibilite que a tecnologia seja 

implementada nos diversos objetos existentes, seja ele grande ou pequeno. 

Os objetos inteligentes, assim como acontece com computadores, por exemplo, devem 

ser munidos de um endereço de identificação que permitam sua conexão à rede, por conta disso 
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o número de endereços possíveis deve ser capaz de suportar o grande número de objetos inteli-

gentes conectados nos próximos anos. 

A rede TCP/IP, até recentemente, trabalhava com o endereço IPv4 (Protocolo de Internet 

Versão 4) que permitia um máximo de 4,3 bilhões de endereços, porém a expansão da internet 

junto à crescente da tecnologia IoT tornaram o IPv4 inviável, pois comprometeria a quantidade 

de objetos inteligentes que poderiam se conectar à rede. Por conta disso, a Internet Engineering 

Task Force (IETF) desenvolveu um novo protocolo de identificação que recebeu o nome de 

IPv6 (Protocolo de Internet Versão 6), o IPv6 divide o endereço em oito grupos de 16 bits tota-

lizando 128 bits, por conta disso a capacidade de endereços subiu para 3,4x1038. 

 

Quadro 1 – Comparação dos protocolos IPv4 e IPv6 

  IPv4 IPv6 

Endereços IP 4,3×109 3,4×1038 

Dimensão do endereço 32 bits 128 bits 

Configuração 
Endereço configurado manu-

almente 
Funcionalidades de autoconfi-

guração 

Pacotes 
Suporta pacotes de 576 Bytes 
que podem ser fragmentados 

Suporta pacotes de 1280 Bytes 
sem fragmentação 

Fonte: Adaptado de Faccioni (2019). 

 

Para que seja designado como um objeto IoT é necessário entender suas funcionalidades 

e atribuições. As funcionalidades de um objeto na internet das coisas são nove, distribuídas em 

três conjuntos (FACCIONI, 2016): 

 

1. Conjunto das Características: composto das atribuições do objeto (Identificação, 

localização, endereçamento e processamento). 

a. Identificação: Identidade de cada objeto, tornando-o único em toda IoT. 

b. Localização: Refere-se à localização do objeto no meio físico. 

c. Endereçamento: Trata-se da capacidade do objeto ser identificado dentro 

da rede. 

d. Processamento: Capacidade do objeto em receber, atuar, processar e en-

viar as informações processadas no hardware. 
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2. Conjunto das Relações: Define como o objeto se comunica com outros objetos, 

com a rede e com o meio físico (Atuador, sensor, comunicação e cooperação). 

a. Atuador: Capacidade do objeto atuar sobre o meio físico. 

b. Sensor: Capacidade do objeto de captar dados do ambiente ou de outros 

objetos, dados obtidos através de sensores. 

c. Comunicação: Capacidade do objeto de receber e enviar informações a 

outros objetos IoT conectados à rede. 

d. Cooperação: Capacidade de agir em conjunto com outros objetos visando 

ações colaborativas para que uma determinada aplicação seja possível. 

 

3. Conjunto da Interface: Refere-se à relação dispositivo/usuário normalmente pos-

sibilitada por algum software. A interface é a etapa onde se torna possível a vi-

sualização dos dados do objeto, permitindo alterações nas suas configurações e 

condições de trabalho. 

 

De acordo com Faccioni (2019), um único objeto inteligente pode ter diversos dispositi-

vos conectados a ele que garantam total funcionalidade da tecnologia IoT. A ITU classifica os 

dispositivos em: 

• Dispositivo de transporte de dados (gateways): possibilita a comunicação entre 

objeto e rede. 

• Dispositivo de captura de dados: dispositivo conectado ao objeto e que tem ca-

pacidade de escrita/leitura sobre o objeto. 

• Dispositivo sensor/atuador: possui a capacidade de absorver informações do am-

biente e de realizar operações. 

• Dispositivo geral: possui capacidade plena de comunicação e processamento, 

esse dispositivo pode carregar consigo as funcionalidades dos anteriores. 

 

3.3 CONCEITOS DE COMUNICAÇÃO EM IOT 

 

Para que as melhorias esperadas com a implantação do smart grid sejam sentidas, deve 

ser feita uma reestruturação no sistema elétrico desde sua geração até o consumo final. Para que 

isso seja possível, é de se esperar que a implementação seja feita em subsistemas de geração, 

transmissão, distribuição e consumo, assim sendo, a tecnologia IoT terá que estar presente, 
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através de dispositivos inteligentes de análise e controle, em: plantas de geração, linhas e torres 

de transmissão, subestações, linhas de distribuição, e nos milhares de pontos de consumo. 

 

3.3.1 Camadas de Rede 

 

Por conta das diferenças entre os subsistemas existentes dentro do sistema elétrico pode-

se entender a arquitetura de uma smart grid traduzida em três camadas distintas: a da infraes-

trutura física do sistema de energia, a camada do fluxo de energia desde a geração até o consu-

midor e a camada da comunicação, que conectaria todos os subsistemas possibilitando a imple-

mentação das smart grids. 

 

Figura 10 – Fluxo de informações na smart grid 

 
Fonte: Pelielo, Accácio e Moysés (2016). 

 

Nota-se, a partir da Figura 10, as diferentes redes de comunicação que constituem uma 

smart grid, possibilitando a comunicação e tráfego de dados da geração até o consumidor (ou 

vice-versa). Assim sendo, as redes de comunicação podem ser traduzidas em: 

• Home Area Network (HAN): camada da rede que possibilita a conexão em uma 

área pequena como, por exemplo, uma residência, permitindo que o usuário fi-

nal da energia conecte seus dispositivos a uma central e que a mesma rede faça 

a comunicação de todos os dispositivos a ela conectado.  

• Neighborhood Area Network (NAN): camada da rede responsável por conectar 

as subestações de distribuição com os inúmeros dispositivos ou gateways de 



37 
 

 

consumidores finais, assim sendo, cumpre a função de integrar os medidores da 

rede HAN com os dispositivos da rede NAN. 

• Wide Area Network (WAN): a terceira camada da rede, conhecida como rede 

de área ampla, é responsável em permitir a comunicação de diversas NAN, ga-

teways de sistemas de transmissão, sistemas de geração com a central respon-

sável pelo funcionamento de todo o sistema elétrico ou com outros dispositivos 

espalhados a grandes distâncias. 

A cada camada da rede é possível se obter informações do sistema e a partir dessas infor-

mações implementar as melhorias necessárias, porém é apenas na camada de rede WAN que se 

têm todas as informações do sistema desde a geração de energia até a entrega ao consumidor. 

 

3.3.2 Protocolos de Comunicação 

 

Para que as redes inteligentes façam sentido é necessário a utilização de algum tipo de 

comunicação que faça a conexão dos medidores inteligentes com as concessionárias. 

Para isso muitas tecnologias vêm sendo estudadas e implementadas para que tal comuni-

cação ocorra com: baixo custo, alta qualidade na transmissão, capacidade de suportar milhares 

de conexões, entre outros. 

São inúmeros os protocolos de comunicações possíveis para serem utilizados nas redes 

inteligentes, porém serão abordados nesse trabalho alguns que já se encontram em uso no mer-

cado e alguns outros que se destacam como potenciais protocolos de comunicação. 

 

3.3.2.1 GPRS (General Packet Radio Service) 

 

Trata-se de um protocolo de envio de pacotes de dados utilizando-se do sistema de tele-

fonia móvel já existente. Para isso é necessário um modem GPRS com um identificador PIN, 

que cria a associação entre o equipamento (smart meter) e os dados gerados. Um dos principais 

benefícios ao se utilizar o GPRS é a possibilidade de comunicação em qualquer área que houver 

cobertura de sinal para celular, por conta disso, a qualidade do sinal depende da área em que se 

encontra o smart meter. 

Para áreas que possuam uma alta qualidade do sinal, as taxas para transferência de dados 

alcançam velocidades entre 150kbps a 300kbps. 
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Pode-se dizer que o protocolo GPRS entrou em desuso, pois novas tecnologias da rede 

móvel vêm ganhando popularidade por seus avanços no setor. Trata-se das tecnologias 3G e 4G 

que diferem do protocolo GPRS, principalmente pela alta velocidade de transferência de dados, 

no qual para a rede 3G pode-se atingir até 2Mbps, enquanto a rede 4G possui taxa de transfe-

rência de no mínimo 1Mbps até 100Mbps.  

Muitas são as vantagens de se utilizar o protocolo das redes de telefonia móvel para a 

comunicação entre cliente e concessionária: 

• Não há a necessidade de implementação de meios físicos para possibilitar a co-

municação; 

• Os avanços nas tecnologias das redes de telefonia móvel estão permitindo que a 

comunicação alcance altas velocidades no envio de dados com alta confiabili-

dade do sistema; 

• A rede 5G que já está sendo utilizado em alguns países pode trazer muitos avan-

ços na comunicação das smart grids. 

As vantagens da utilização dos protocolos GPRS, 3G, 4G e 5G são evidentes, porém 

pode-se notar uma grande desvantagem na utilização das redes móveis que trata-se do intermé-

dio de empresas do setor de telefonia para que a comunicação aconteça, consequentemente as 

concessionárias não terão monopólio total dos dados, assim como possíveis falhas na comuni-

cação dos dados não possam ser corrigidos diretamente pela concessionária gerando dependên-

cia de terceiros, e os contratos envolvidos na utilização das redes móveis podem tornar a utili-

zação do protocolo inviável. 

 

3.3.2.2 PLC (Power Line Comunication) 

 

Trata-se da comunicação por linha de força que se utiliza da tecnologia de rádio frequên-

cia para que seja feita a transmissão de dados, o envio dos dados ocorre através de um meio 

físico ao se utilizar a rede elétrica já existente, normalmente redes de média e baixa tensão, 

como meio de transporte dos dados. 

A utilização de um meio físico já existente torna o custo inicial baixo, já que não necessita 

de grandes alterações no sistema existente. Entretanto, algumas alterações são essenciais para 

que se torne possível a utilização da comunicação PLC: 
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• Repetidores: se faz necessário a inclusão de repetidores na malha elétrica para 

garantir o envio dos dados de um ponto até outro. Em redes de baixa tensão é 

necessário o uso de um repetidor a cada 1,5 km. 

• Modem PLC: É necessário a utilização de um modem PLC que tem como função 

a separação do sinal de dados e do sinal de energia elétrica. 

Para que seja possível a transmissão de dados pela rede de energia elétrica é necessária 

uma etapa de modulação do sinal de dados, dessa forma os sinais de dados que normalmente 

variam de 9kHz a 500MHz são modulados para ser transmitido junto ao sinal de energia elétrica 

que trabalha na frequência de 60Hz. 

A comunicação ao utilizar o PLC pode alcançar taxas de 200Mbps, porém alguns obstá-

culos na transmissão pela malha elétrica têm tornado esse tipo de comunicação pouco atrativo, 

entre eles: 

• Interferência RF: a utilização do PLC pode gerar interferências de rádio frequên-

cia na rede elétrica e essa, por sua vez, pode interferir em equipamentos eletrô-

nicos que estejam conectados à rede. 

• Impedância: as grandes distâncias entre consumidor e concessionária geram alta 

impedância que pode ser contornada com o uso de repetidores, mas que, conse-

quentemente, aumentam os custos do projeto. 

• Ruído: muitas vezes o sinal de energia elétrica sofre alterações ao longo de sua 

distribuição, seja por consequência de raios ou ações humanas como uso de mo-

tores e geradores que acabam danificando o sinal elétrico e consequentemente o 

sinal de dados. 

 

3.3.2.3 ZigBee 

 

É de se imaginar que o Wi-Fi seja um tipo de comunicação favorável à implementação 

dos medidores inteligentes, porém o consumo elevado de energia e a limitação de dispositivos 

conectados à rede tornam inviável sua utilização. 

Para que fosse possível a comunicação sem fio em redes inteligentes foi utilizada o padrão 

ZigBee, um conjunto de protocolos de comunicação sem fio de curto alcance e baixas taxas de 

comunicação. 
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O padrão ZigBee começou a ser projetado por volta do ano de 1998, e tinha o intuito de 

substituir o Wi-Fi e o Bluetooth em projetos de automação sem fio. Para que fosse possível, o 

padrão Zigbee deveria atender os seguintes critérios: 

• Baixa latência; 

• Baixo consumo de energia; 

• Baixa complexidade dos nós; 

• Baixo custo; 

• Elevado número de dispositivos conectados à rede. 

Por se tratar de um protocolo com baixo consumo de energia, sua taxa de transferência 

de dados também será baixa, alcançando taxa máxima de 200kbps. Além disso, o protocolo 

torna-se atrativo às concessionárias por não necessitar de aprovação da Anatel, por conta de sua 

baixa potência (menor que 1W), assim como não necessita de licença para uso da frequência, 

por se tratar da frequência ISM de 2,4GHz. 

Dentre as principais características do padrão ZigBee destaca-se: 

• Alta capacidade de dispositivos conectados à rede: Para cada dispositivo coor-

denador é possível conectar até 65.535 dispositivos; 

• Diferentes frequências de operação: 20kbps (868MHz), 40kbps (915MHz) e 

250kbps(2,4GHz); 

• Alcance máximo de 50 metros; 

• Operação em topologias: Estrela, malha e árvore; 

• Interoperabilidade: Capacidade de se comunicar com outros sistemas; 

• Alto grau de imunidade a ruído: Caso seja necessário, o coordenador ZigBee 

pode alterar o canal de transmissão para que não haja mais interferência. 

Por se tratar de um padrão que possui um alcance limitado, o padrão ZigBee provavel-

mente será utilizado em projetos de automação residencial e gerenciamento de energia, permi-

tindo a comunicação entre os equipamentos internos com o medidor inteligente.  

 

3.3.2.4 Z – Wave 

 

Assim como o padrão ZigBee, o Z - Wave é um padrão de comunicação sem fio, e que 

por conta de suas características, é muito utilizado para monitoramento e controle residencial. 

O protocolo Z - Wave tem como características: 



41 
 

 

• Utiliza ondas de rádio; 

• Taxas de comunicação de até 100kbps; 

• Banda de frequência: 668 até 900MHz. Essa faixa de frequência permite que 

não haja interferência com outros protocolos como WiFi e Bluetooth que ope-

ram na faixa de 2,4GHz; 

• Comunicação de baixa latência com pequenos pacotes de dados. 

Seu funcionamento baseia-se em dois dispositivos, os dispositivos “Controladores” são 

responsáveis por enviar os comandos aos outros dispositivos conectados, enquanto os disposi-

tivos “Escravos” têm a função de executar os comandos recebidos dos controladores e retornar 

uma mensagem ao dispositivo controlador de êxito na execução do comando. 

Além disso, é destinado um único Network ID ou Home ID para cada rede Z - Wave, 

assim como para cada dispositivo conectado à rede é designado um único node ID, o que per-

mite a comunicação dentro de uma mesma rede de todos os dispositivos conectados. 

 

3.3.2.5 Transmissão Concentrada 

 

O avanço dos projetos de smart grid permitiu a percepção de que a união dos tipos de 

comunicação, utilizando-as em seus melhores aspectos, possibilitaria a implementação da co-

municação com baixo investimento em infraestrutura. 

Para que isso seja possível a transmissão concentrada une diferentes comunicações ao 

longo do caminho por onde são enviados os pacotes de dados. Inicialmente, os smart meters se 

comunicam com concentradores próximos a eles através dos protocolos PLC e ZigBee; o pro-

tocolo GPRS permite a comunicação entre os concentradores e as centrais; as informações que 

chegam a central são armazenadas em um concentrador de entrada e que, posteriormente, são 

enviadas a rede interna da central via LAN. 

O desenvolvimento de novas tecnologias, como o surgimento do 5G e os avanços no 

desenvolvimento da fibra óptica, tendem a trazer avanços essenciais para que a comunicação 

nas smart grids alcance um novo patamar onde possua alta velocidade e alta confiabilidade nos 

dados. 
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3.3.3 Paradigmas de Comunicação 

 

A comunicação entre objetos inteligentes pode ocorrer de formas diferentes, tais formas 

serão tratadas como paradigmas. É a partir dos paradigmas que é possível afirmar a complexi-

dade de cada objeto, já que os paradigmas interferem na complexidade de comunicação de cada 

objeto. Assim, os paradigmas podem ser classificados da seguinte maneira (FACCIONI, 2019): 

• Many-to-One: este paradigma se refere aos objetos inteligentes que podem en-

viar seus dados a uma estação base, dessa forma muitos objetos inteligentes se 

conectam a um único dispositivo que recebe todos os dados. Tal paradigma é 

muito útil para baratear os sistemas IoT já que permitem que grande parte dos 

objetos não sejam tão complexos e não consumam muita memória e energia, 

limitando a complexidade para o objeto central que receberá as informações dos 

inúmeros objetos inteligentes. 

• One-to-Many: esse paradigma refere-se ao oposto do anterior, trata-se dos obje-

tos centrais se comunicando com os objetos inteligentes. Esse paradigma é muito 

utilizado para o envio de informações ou ações aos objetos inteligentes, bem 

como para a alteração de parâmetros dos dispositivos. 

• One-to-Many and Many-to-One: trata-se de uma combinação dos dois anteriores, 

nesse paradigma a comunicação é bidirecional, ou seja, é possível a comunica-

ção de objetos inteligentes com os objetos centrais ou vice-versa. A comunicação 

bidirecional permite uma maior gama de aplicações, porém necessita de maior 

complexidade para que suporte o tráfego de dados nas duas direções. 

• Any-to-Any: trata-se do paradigma com maior possibilidade de aplicações, já 

que a comunicação é possível de objeto para objeto. Por se tratar do paradigma 

com maior abrangência de aplicações, é de se esperar que os dispositivos contem 

com mais recursos e sejam mais complexos para suportarem maior espaço de 

armazenamento de dados, assim como permitir respostas rápidas e para que suas 

funcionalidades não sejam limitadas. 
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Figura 11 – Paradigmas de comunicação 

 

Fonte: Santos (2016). 

 

3.4 IOT APLICADO AS SMART GRIDS 

 

As aplicações IoT passam a ser parte importante nas power grids a partir de 1990, quando 

se iniciam os movimentos a favor da automação no setor de energia. Nessa época, os sistemas 

supervisórios de controle e aquisição de dados (SCADA) são integrados a power grid, assim 

como são incluídos, nessa mesma época, controladores lógico-programáveis (PLCs). Mais tarde, 

foi a vez da implantação dos medidores inteligentes capazes de coletar dados de consumo e 

conectar consumidores com o resto do sistema em tempo real. 

A IoT vem ganhando espaço no power grid, iniciando suas aplicações em monitoramento 

de equipamentos e processos, posteriormente controlando esses equipamentos e processos, as-

sim como os otimizando, trazendo autonomia às unidades individuais e por fim trazendo auto-

nomia ao sistema todo. 

 

Figura 12 – Evolução da IoT no smart grid 

 

Fonte: Adaptado de Faccioni (2019). 

 

Os sistemas do tipo SCADA (Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados) eram, e ainda 

são utilizados, entre outras atuações, para verificar níveis de consumo de combustível para 
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geração de energia com turbinas. Isso demandava sensores de alto custo, transmissão massiva 

de dados e um complexo banco de dados. Porém, com a chegada do IoT, esse processo se tornou 

mais simples já que é da natureza da IoT esses processos de digitalização plena ou integral, para 

que fique claro essa diferença, pode-se usar como exemplo: 

• A utilização da internet das coisas torna o setor de geração de energia mais sim-

ples, pois possibilita a utilização de sensores e atuadores de baixo custo, facili-

tando a operação e a integração de múltiplas unidades geradoras, permitindo tam-

bém a integração das unidades geradoras de energia renovável, que antes não era 

possível. 

• Dispositivos IoT possibilitam plataformas analíticas que facilitam a previsão de 

geração solar e eólica, facilitando com que as unidades geradoras convencionais 

se adaptem as curvas de demanda, considerando as unidades geradoras renová-

veis. 

• Os avanços nos dispositivos medidores permitem automatizar os processos de 

cobrança, ligação e desligamento de pontos de consumo, automatizar as respostas 

a demanda, possibilitando ajustar a curva de carga em tempo real. 

• Falhas no sistema poderão ser notados em tempo real, facilitando o reparo das 

áreas afetadas, assim como a distribuição da energia por outras malhas, com a 

finalidade de diminuir a área afetada. 
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Figura 13 – Evolução dos processos de manutenção em smart grid a partir da IoT 

 

Fonte: Adaptado de Faccioni (2019). 

 

A Figura 13 mostra como a manutenção do sistema elétrico ocorre atualmente, e como 

pode ocorrer com a implantação das tecnologias IoT (FACCIONI, 2019): 

• Manutenção Reativa: Manutenção da rede elétrica resultante de inúmeras liga-

ções de clientes reclamando de falhas de energia. Esse processo é falho e lento, 

pois o tempo que demora para que a central tome conhecimento da queda de 

energia é grande e consequentemente isso gera insatisfação dos clientes e perda 

de lucratividade para a empresa. 

• Manutenção Preventiva: Essa camada já traz alguns avanços, porém ainda é um 

tratamento imaturo. Trata-se de uma camada preventiva que a partir de dados 

acumulados de falhas e problemas tornam-se dados estatísticos. A partir das pro-

babilidades geradas são criadas rotinas de manutenção com a intenção de manter 

a rede elétrica em condições normais. Porém ainda se trata de algo ineficaz, pois 

o acúmulo de informações é lento, assim como as probabilidades não garantem 

que o problema não ocorra novamente. 

• Manutenção Baseada em Condições: Nessa camada já há uma primeira integra-

ção com dispositivos IoT, onde sensores são utilizados ao longo da rede elétrica. 
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A partir dos sensores, a central de operações passa a receber informações em 

tempo real das condições da energia e do sistema, a partir disso, é possível veri-

ficar problemas sem a necessidade do contato do cliente. 

• Manutenção Preditiva: A partir das informações geradas pelos sensores inteligen-

tes pode ser criada plataformas de predição de manutenção, criando diagnósticos 

da rede de forma mais precisa e eficiente. 

• Manutenção Baseada em Riscos: Na camada mais ao topo está a aplicação mais 

avançada, a de análise de riscos do sistema, porém as probabilidades não são 

mais coletadas de dados estáticos, mas sim de dados dinâmicos, já que as infor-

mações passam a ser coletadas em tempo real. 

De acordo com Ramamurthy e Jain (2017), a expectativa é de que sejam gastos mais de 

um trilhão de dólares até 2025, consequência do desenvolvimento de dispositivos IoT, compu-

tação em Cloud, dashboards de monitoramento e sistemas analíticos avançados, todos integra-

dos em plataformas IoT. 

Por mais que seja um investimento enorme, é esperado, também, resultados financeiros 

enormes, esses resultados financeiros estão associados a três áreas (FACCIONI, 2019): 

• Gestão dos Ativos de Rede: trata-se dos ativos que são equipamentos, as linhas 

de transmissão, transformadores, torres etc. A transição entre uma gestão dese-

quilibrada para uma equilibrada conta com fatores como: melhoria da confiabili-

dade e da disponibilidade de ativos na rede, redução dos custos de manutenção e 

instalação, redução no número de equipamentos ou trocas e reparos nos mesmos, 

aumento da produtividade das equipes, consequência de um processo mais auto-

matizado. 

• Otimização Operacional e Agregação: consiste em controles de rede em tempo 

real, plataformas de agregação de fontes de energia alternativas, assim como a 

conexão e a interoperação de dispositivos com controle centralizado. 

• Serviços customizados ao consumidor: a partir de medidores inteligentes e da 

gestão inteligente de fornecimento ao consumidor final será possível customizar 

os serviços ao consumidor através de aplicativos de gerenciamento e monitora-

mento do consumo, aumentando sua participação na gestão da energia, e possi-

bilidade de venda de energia do cliente para a central, através das fontes de ener-

gia renováveis. 
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4 MEDIDORES INTELIGENTES (SMART METERS) 

 

A smart grid é uma arquitetura composta por diferentes tecnologias que permitem a trans-

missão de energia e de dados entre concessionária e consumidor, e para que isso seja possível 

é extremamente importante o desenvolvimento dos medidores inteligentes (smart meters). 

Atualmente há dois tipos de medidores muito utilizados que são os medidores analógicos 

convencionais, que apenas registram o consumo de energia, e os medidores AMR (Leitura Au-

tomática do Medidor), que permite em intervalos longos de tempo a leitura do consumo de 

energia de forma automática e remota. 

Com a introdução dos medidores inteligentes o modo de medição se tornará mais preciso, 

além de possibilitar a utilização desses dados de diferentes formas, já que a medição poderá ser 

feita em tempo real tanto pela concessionária quanto pelo consumidor. 

A utilização de medidores inteligentes com conexão a redes de comunicação permite que 

a comunicação deixe de ser unidirecional e passe a ser bidirecional, isso ocorre pois os dados 

gerados podem ser transmitidos a uma rede local ou a um gateway, essa por sua vez envia as 

informações às concessionárias para que possam ser feitos levantamentos e análises mais pre-

cisas e que consequentemente gerem novos tipos de estratégias para a geração, transmissão e 

distribuição de energia. 

Assim como é vantajoso para as empresas de energia, para os consumidores finais tam-

bém podem ser vistos pontos positivos na implementação dos smart meters. Os medidores per-

mitirão o acompanhamento da demanda por energia, possibilitando que o consumidor entenda 

quais cargas estão lhe gerando mais gastos, permitirá mudanças nas tarifas de energia, o que 

tornará as contas de energia muito mais precisas e justas, assim como pode mudar o padrão de 

compras dos consumidores, uma vez que esses se atentem mais aos gastos de energia que cada 

equipamento (eletrodomésticos, eletrônicos, lâmpadas, entre outros) possa gerar (CAMPOS, 

2004). 

 

4.1 APLICAÇÕES 

 

É a partir dos medidores inteligentes que os dados sobre energia poderão ser coletados, 

dessa maneira será essencial a utilização de medidores inteligentes ao longo de toda a malha 

elétrica, para que seja possível o gerenciamento e controle da energia desde a geração até o 

consumidor.  
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Dentre as aplicações que serão possíveis graças aos medidores inteligentes pode-se des-

tacar: detecção de furtos de energia, detecção de falhas da rede, controle da curva de carga 

através de relés de corte e religa e leitura bidirecional.  

 

4.1.1 Detecção de Furtos de Energia 

 

De acordo com dados da ANEEL (2019), em 2018, 6,6% da energia injetada foram con-

sideradas perdas não técnicas, isso é, ligações clandestinas, adulterações dos medidores de ener-

gia e erros na leitura ou na medição.  

“O prejuízo com perdas não-técnicas (consumo irregular) de energia elétrica atingiu o 

patamar de R$ 8,1 bilhões ao ano, considerando as 61 das 63 distribuidoras que passaram pelo 

2º ciclo de revisões tarifárias no período de 2007 a 2010.” (ANEEL, 2011). 

 

Figura 14 – Perdas sobre a energia distribuída 

 

Fonte: ANEEL (2019). 

 

A utilização dos medidores inteligentes poderá diminuir as perdas não técnicas ou, pelo 

menos, evidenciar através de dados precisos essas perdas. A precisão sobre os dados de perdas 

não técnicas se dá, principalmente, pelo fato de se utilizar os medidores ao longo do percurso 

entre distribuidora de energia e consumidor final, dessa forma, diferentes medições ao longo da 

malha da rede elétrica permitirão às concessionárias entenderem em que pontos estão sendo 

gerados furtos de energia. 
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Outro ponto importante a ser ressaltado é a precisão que os medidores inteligentes terão 

frente aos medidores convencionais, isso se deve à mudança da medição analógica, e que de-

pende de leituristas, para a medição digital e instantânea. 

  

4.1.2 Detecção de Falhas 

 

Como a comunicação entre consumidor e concessionária será muito mais eficaz e rápida, 

é de se esperar que casos como falhas de energia possam ser tratados de forma muito mais 

eficiente. Isso acontecerá pois não será mais necessário o procedimento que o cliente faz de 

ligar na concessionária avisando que houve queda na energia, o próprio medidor inteligente 

enviará a informação para a central, que por sua vez poderá retornar, através da interface de 

dados, uma expectativa de retorno da energia aos clientes afetados. 

Quando o smart grid for implementado por completo, a resolução do problema será mais 

facilmente contornada, isso porque as malhas da rede permitirão criar caminhos para a entrega 

de energia nas áreas afetadas, além de contar com a geração distribuída que poderá auxiliar a 

rede afetada ao enviar energia para a mesma. 

 

4.1.3 Relé de Corte e Religa 

 

Outra utilidade possível com a utilização dos medidores inteligentes é a possibilidade de 

cortes e religamento de energia de forma remota tanto pelo cliente quanto pela concessionária. 

A partir dos contratos que serão possíveis com a implantação da smart grid em larga escala, será 

possível estabelecer momentos em que a concessionária terá permissão de desligar a energia de 

certos consumidores para permitir o controle da curva de carga e seu posterior religamento. 

Tal funcionalidade poderá ser aprimorada com o passar dos anos e com o desenvolvi-

mento das tecnologias de smart grid e IoT, e com isso será possível utilizar os relés de corte e 

religa para cortar a energia de aparelhos específicos pré-determinados no contrato com a con-

cessionária, assim nenhum cliente ficará sem energia e, simultaneamente, a concessionária terá 

maior controle sobre a curva de carga. 

 

4.1.4 Leitura Bidirecional 

 

Diferentemente dos medidores atuais, o medidor inteligente permite a leitura de dados de 

forma bidirecional, o que têm se tornado extremamente importante diante da crescente 
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instalação de minigeradores de energia (energia solar) em residências, tornando o que antes 

eram apenas consumidores, em produtores de energia. 

Assim sendo, a leitura bidirecional permitirá informar a concessionária quanta energia foi 

absorvida da rede e quanta energia foi enviada a rede. 

 

4.2 TIPOS DE MEDIDORES 

 
Atualmente, a maioria dos medidores utilizados são do tipo analógico onde o contador é 

acionado através de um disco metálico que por sua vez é acionado a partir de um torque gerado 

pela passagem de corrente e tensão nas bobinas de corrente e de potencial, respectivamente. 

Esse tipo de medidor além de gerar apenas informações referentes ao consumo mensal do cli-

ente, gera custos altos por possíveis erros no registro do consumo, erro na leitura do dado e pela 

grande quantidade de leituristas necessário. 

 

Figura 15 – Medidor eletromecânico analógico 

 

Fonte: Montini (2020). 

 

Outro tipo de medidor que é muito utilizado é o AMR, esse medidor mantém o conceito 

de fluxo unidirecional, porém já possibilita a leitura automática do consumo em altos intervalos 

de tempo, o que torna a medição mais precisa e mais lucrativa, já que retira a necessidade de 

leituristas para que seja feita a leitura dos dados. 

Já os medidores inteligentes são medidores eletrônicos (digital) que possuem medição em 

tempo real podendo ser programada em certos intervalos de tempo, são medidores que possibi-

litam o fluxo bidirecional, funcionalidade importante para os próximos anos visto que cada vez 

mais os consumidores estão se tornando produtores de energia. Além disso, é de se esperar que 
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ao longo dos próximos anos e com a implementação das tecnologias de IoT, o medidor inteli-

gente possa ser integrado aos equipamentos residenciais inteligentes, possibilitando novos tipos 

de abordagem tanto para o consumidor quanto para as empresas relacionadas a geração, trans-

missão e distribuição de energia. 

Os medidores inteligentes possuem um transformador de corrente que possibilita a dimi-

nuição da corrente para que possa ser lido pelo conversor analógico - digital presente na placa 

mãe do medidor. Após a conversão, os dados são processados pela CPU interna do medidor que, 

posteriormente, disponibiliza os dados no display e na rede de comunicação. 

 

4.3 EXEMPLOS DE MEDIDORES INTELIGENTES 

 

Para utilização em projetos pilotos e de larga escala, a empresa WEG desenvolveu a linha 

de medidores inteligentes SMW, afim de ser pioneiro nessa nova tecnologia, produzindo um 

produto que entrega alta precisão nos dados, ao mesmo tempo que possibilita a integração com 

diferentes tipos de tecnologia e adaptações as tecnologias futuras, por conta de seu projeto mo-

dular de interface de comunicação. 

 

Figura 16 – Medidor Inteligente SMW 

 

Fonte: WEG (2020). 

 

Além da empresa ter criado essa linha de medidores inteligentes, a WEG desenvolveu um 

software (WSG – WEG Smart Grid) para utilização das concessionárias para configuração, 

manutenção e leitura de dados dos medidores da linha SMW. 

Principais características: 
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• Flexibilidade para alteração da tarifa convencional para a tarifa branca; 

• Relógio de tempo real, alimentado por bateria e supercapacitor; 

• Memória de massa que possibilita o armazenamento de até 37 dias de informa-

ções; 

• Possibilidade de mudança da comunicação (tanto físico quanto protocolo); 

• Relé de corte e religa integrado; 

• Mecanismos de segurança, baseado na autenticação e criptografia dos dados; 

• Disponível nas versões monofásicas e polifásicas; 

• Comunicação Remota: RF Mesh e/ou PLC OFDM. 

Outra empresa que também já apresentou seu medidor inteligente é a Landis+Gyr, com a 

família de medidores E450 que são medidores inteligentes polifásicos, que permitem medições 

de energia e demanda ativa e reativa, em diferentes horários, além de ter medição bidirecional. 

 

Figura 17 – Medidor Inteligente E450 

 

Fonte: Landis+Gyr (2020). 

 

Principais Características: 

• Medição bidirecional em quatro quadrantes; 

• Memória de massa de 15 canais; 

• Intervalo de integração de memória de massa de 5 minutos por 45 dias; 

• Relé de corte e religa; 

• Intervalo de integração de demanda parametrizável entre 5, 15, 30 ou 60 minutos; 

• Comunicação remota: RF Mesh Landis+Gyr ou PLC M&M. 
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A empresa Nansen possui a linha de medidores inteligentes NSXi que são medidores mo-

nofásicos e polifásicos e que possuem medição bidirecional. 

 

Figura 18 – Medidor Inteligente NSXi 

 

Fonte: Nansen (2020). 

 

Principais Características: 

• Medição em 4 quadrantes; 

• 4 postos horários; 

• Relé de corte/religa; 

• Memória de massa com 21 canais; 

• Grava os últimos 12 meses de registros de energia e demanda; 

• Demanda máxima e acumulada configurável; 

• Comunicação: RF Mesh. 

 

4.4 PLATAFORMAS DE GERENCIAMENTO 

 

Para que os medidores inteligentes entreguem suas funcionalidades com efetividade é 

necessário plataformas de gerenciamento para que seja gerado informações sobre os medidores, 

a fim de que se tenha certeza da veracidade dos dados. 

Para isso há duas plataformas distintas e que se complementam: 

• AMM (Advanced Meter Management): conhecido como Gerenciamento do Me-

didor Avançado, essa plataforma integrada às redes de comunicação efetua lei-

turas de perfis de carga em determinados períodos, a fim de avaliar os parâmetros 
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utilizados nos medidores e sua confiabilidade. Dessa forma possui funções im-

portantes como: gestão dos parâmetros dos medidores, gestão em grupo de me-

didores com finalidade de, por exemplo, realizar configurações e upgrades de 

firmware, e gestão da plataforma de comunicação, de forma a assegurar a comu-

nicação entre dispositivo e a central, assim como informando sobre o desempe-

nho da rede e algumas outras situações raras na rede. 

• MDM (Meter Data Management): o Gerenciamento de Dados do Medidor é uma 

plataforma que tem o intuito de processar os dados gerados pelo medidor, ener-

gia consumida, fator de potência, qualidade da energia. A plataforma tem o in-

tuito de aperfeiçoar os processos de faturamento, demanda de energia, eficiência 

operacional, gestão de fraudes, entre outros. 

Posteriormente foi desenvolvido o sistema AMI (Infraestrutura de Medição Avançada) 

que engloba os conceitos de AMM e MDM. Além de englobar os dois conceitos também pode 

ser entendido como a infraestrutura dos meios de comunicação que permitam o desenvolvi-

mento e funcionalidades da medição inteligente. 

Um exemplo de sistema AMI é o que foi desenvolvido pela empresa Nansen junto a Sa-

xing (líder em distribuição na China), o sistema SanPlat AMI possui software de gerenciamento, 

interfaces de comunicação e medidores inteligentes da família NSXi. Esse sistema é compatível 

com diferentes tecnologias de comunicação (3G, LTE, RF e PLC), e possibilita a integração 

com medidores inteligentes de outras linhas, além de possuir um sistema robusto que confere 

segurança as informações. 

O sistema SanPlat AMI possui entre suas funcionalidades: 

• Leitura de medidores (sob demanda e/ou agendada); 

• Memória de massa; 

• Faturamento; 

• Atualização do firmware; 

• Programação tarifária; 

• Análise de qualidade de energia e detecção de violação/furto; 

• Limitação de demanda; 

• Alteração e análise de forma remota dos parâmetros do medidor. 
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4.5 TARIFAÇÃO 

 

Uma das mais importantes consequências da implementação da smart grid é a possibili-

dade de mudança na modalidade de tarifação brasileira, de forma que deixe de utilizar a moda-

lidade convencional e passe a utilizar a modalidade branca. 

A mudança na tarifação da energia é de extrema importância no conceito de smart grid, 

pois permite que os consumidores gerenciem suas cargas de forma a diminuírem seus gastos 

com energia e melhorar a eficiência energética, já que possibilita a mudança da curva de carga 

para uma curva mais homogênea.  

  

4.5.1 Modalidade Convencional  

 

A modalidade convencional, utilizada atualmente, é um sistema de tarifação composto 

por três bandeiras tarifárias: 

• Bandeira Verde: bandeira que indica condições favoráveis de geração de energia, 

sendo assim não há nenhum acréscimo tarifário. 

• Bandeira Amarela: bandeira que indica condições de geração menos favoráveis 

(pouca chuva ou baixo nível nos reservatórios) e consequente acionamento das 

termelétricas. A tarifa sofre um acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 kWh con-

sumidos. 

• Bandeira Vermelha: bandeira que indica a situação com mais custos na geração 

de energia (uso intensivo das termelétricas). A tarifa sofre um acréscimo de 

R$ 3,00 para cada 100 kWh consumidos. 

A modalidade convencional de tarifação não é de certa forma justa, pois não diferencia o 

perfil do consumidor, dessa forma mesmo que um consumidor seja consciente no uso de energia 

pagará a mesma tarifa que um consumidor que não tem essa consciência. Além disso, a moda-

lidade convencional não incentiva o consumidor a alterar seu padrão de consumo afim de di-

minuir os momentos de pico de carga, uma vez que a tarifação ocorre por bandeiras, portanto o 

valor pago em horário de pico e horários fora de pico é o mesmo. 
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4.5.2 Modalidade Branca 

 

A modalidade branca trata-se de uma tarifa diferenciada da convencional, pois estipula 

tarifas diferentes ao longo do dia, permitindo que o perfil de consumo do cliente seja ajustado 

para atender as necessidades do consumidor. 

 

Figura 19 – Tarifa convencional x Tarifa branca 

 

Fonte: ANEEL (2020). 

 

A modalidade branca trás três postos diferentes ao longo do dia: 

• Posto de Ponta: é a tarifa para o momento de maior consumo de energia durante 

o dia, a tarifa possui um período de três horas consecutivas.  

• Posto Intermediário: é a tarifa cobrada para o consumo feito uma hora antes ou 

uma hora depois do horário de ponta. 

• Posto Fora de Ponta: é a menor das tarifas e contempla todos os outros horários 

do dia que não são contemplados nos postos anteriores. Os finais de semana são 

tarifados inteiramente dentro do posto fora de ponta. 

Essa modalidade de tarifação pode ser favorável ou prejudicial ao consumidor depen-

dendo do seu perfil de consumo. Para uma pessoa que goste de usar vários equipamentos no 

horário de pico de carga os gastos com energia tendem a aumentar, enquanto para uma pessoa 
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que utilize a energia em maior quantidade no período da madrugada, seus gastos tendem a di-

minuir. 

Esse tipo de tarifação permite que a cobrança dos consumidores se torne mais justa, mas 

também possibilita uma mudança na visão de consumo dos clientes de forma a distribuir melhor 

o consumo ao longo do dia. 
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5 ANÁLISE DE CONSUMO PELO CONSUMIDOR FINAL 

 

A criação das redes inteligentes além de permitir novas tecnologias que tornam o sistema 

mais eficiente, também permite que o cliente faça parte da estratégia de negócio. A partir da 

utilização de softwares de acompanhamento do consumo, incentivos através da legislação e 

crescimento da microgeração de energia, os clientes deixarão de ser apenas consumidores 

(agente passivo) e passarão a ser parte essencial (agente ativo) em todo sistema. 

Para que a mudança de postura do cliente seja concretizada é necessário entender quais 

medidas devem ser tomadas por parte das concessionárias, dos órgãos públicos e de outras em-

presas envolvidas no setor para que o cliente note os benefícios de sua inclusão no sistema como 

agente ativo, assim como é necessário entender quais os impactos que tal mudança de postura 

trará ao sistema como um todo, dessa forma é essencial o estudo do gerenciamento pelo lado 

da demanda. 

  

5.1 GERENCIAMENTO PELO LADO DA DEMANDA 

 

O termo GLD (Gerenciamento Pelo Lado da Demanda), criado por Clark Gellings, define 

o consumidor final como peça chave para que, junto às concessionárias, possam ser feitas mu-

danças na curva de carga que beneficiem tanto o cliente quanto as concessionárias. 

O gerenciamento pelo lado da demanda tem como iniciativas:  

• Redução de picos de carga; 

• Diminuição de vales de carga; 

• Estimular o deslocamento de carga afim de torná-la mais homogênea ao 

longo do dia; 

• Diminuir gastos com energia tanto para as concessionárias quanto para o 

consumidor; 

• Evitar alterações e ampliações na estrutura atual desde geração até o con-

sumo da energia; 

• Incentivar a microgeração energética e a ampliação de energias renováveis. 

• Educar e conscientizar a população quanto ao consumo de energia. 
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5.1.1 Redução de Picos 

 

A ação mais importante com a implementação do GLD é a redução de picos de carga que 

possibilitará a diminuição do superdimensionamento das unidades geradoras por parte das con-

cessionárias. 

 

Figura 20 – Redução de picos 

 
Fonte: Imagem de autoria própria. 

 

Com a implementação da smart grid, em longa escala, será possível que as concessioná-

rias façam cortes momentâneos de energia em determinadas cargas de um consumidor afim de 

se controlar os picos de carga. Esse controle remoto por parte das concessionárias será possível 

a partir da união das tecnologias envolvendo redes inteligentes e internet das coisas, dessa forma 

os clientes poderão listar as cargas que podem ser desligados pela concessionária nos momentos 

de pico de carga.  

O grande motivo para que a redução de picos seja a ação mais importante se dá pelo fato 

de que as unidades geradoras tenham que ser projetadas de forma superdimensionada para que 

atenda aos momentos de pico. Além de diminuir a vida útil dos equipamentos e necessitar de 

mais recursos naturais, os elevados picos de carga também impactam financeiramente, já que o 

superdimensionamento gera momentos de ociosidade que muitas vezes acarreta maiores des-

pesas. 
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5.1.2 Preenchimento de Vales 

 

Assim como é esperada uma diminuição no pico de carga, também é de se esperar uma 

diminuição nos momentos de vale na curva de carga. As duas ações em conjunto tornam a curva 

de carga mais “normalizada”, dessa forma diminui-se o desperdício de energia, evita-se a am-

pliação das unidades geradoras e consequentemente aumenta a eficiência energética ao melho-

rar o balanceamento da rede. 

 

Figura 21 – Preenchimento de vales 

 
Fonte: Imagem de autoria própria. 

 

A diminuição nos momentos de vale na curva de carga serão possíveis a partir das mu-

danças nas bandeiras tarifárias, de forma a incentivar o consumidor a utilizar seus equipamentos 

em horários de baixo consumo já que possuem as menores tarifas, diminuindo, assim, a conta 

de energia do consumidor e normalizando a curva de carga. 

 

5.1.3 Transferência de Carga 

 

A transferência de carga também tem o intuito de diminuir os picos da curva de carga, 

porém diferentemente da redução do pico, essa técnica têm a intenção de deslocar as cargas dos 

horários de pico para outros horários, diminuindo, assim, os picos da curva de carga. 
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Figura 22 – Transferência de carga 

 
Fonte: Imagem de autoria própria. 

 

A maneira para que isso seja possível é a partir da mudança nas bandeiras tarifárias, de 

forma a incentivar os clientes a utilizarem seus equipamentos em horários alternativos no qual 

a bandeira tarifária seja menor. 

Com os avanços em IoT também será possível que os consumidores programem seus 

aparelhos e equipamentos para que sejam ligados em determinados horários. A utilização dos 

medidores inteligentes conectados a um software de acompanhamento de consumo e a nova 

legislação tarifária incentivarão o consumidor a programar seus aparelhos a serem utilizados 

em momentos de menor tarifa. 

 

5.1.4 Conservação Estratégica 

 

A conscientização da sociedade quanto a preservação ambiental têm crescido, refletindo 

em vários setores da sociedade. A tecnologia IoT, além de trazer as facilidades do dia a dia com 

a automatização dos aparelhos residenciais, também possibilitará uma visão de consumo dos 

aparelhos, dessa forma, as pessoas buscarão aparelhos automatizados, mas que também tenham 

baixo consumo de energia, diminuindo os gastos na conta de energia. 
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Figura 23 – Conservação estratégica 

 
Fonte: Imagem de autoria própria. 

 

A conservação estratégica caminha no sentido da diminuição do consumo, uma vez que 

as pessoas estejam se tornando mais conscientes do meio ambiente, mas também com 

tecnologias que permitam que a sociedade compreenda de forma aprofundada seu consumo de 

energia. 

 

5.1.5 Crescimento Estratégico da Carga 

 

O crescimento estratégico de carga é uma forma de se incentivar o uso de energia, au-

mentando a geração e consumo e consequentemente o faturamento, mas também permitindo 

uma maior eficiência energética. 

O crescimento estratégico tem como intuito ampliar o uso de energia respeitando a pre-

servação ambiental, um dos pontos mais importantes para que isso seja possível se dá através 

da ampliação da geração distribuída bem como da ampliação das unidades geradoras que utili-

zem de energias renováveis, como a energia solar e eólica. 

Um exemplo do aumento do uso de energia de forma estratégica é a produção de carros 

elétricos ao redor do mundo, onde em poucos anos muitos carros serão elétricos, o que acarre-

tará maiores consumos de energia, porém se for analisado o impacto ambiental, esse será muito 

menor do que é hoje ao se utilizar carros movidos a combustíveis. 
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Figura 24 – Crescimento estratégico da carga 

 
Fonte: Imagem de autoria própria. 

 

5.1.6 Curva de Carga Flexível 

 

A curva de carga flexível é uma proposta para que, futuramente, possam ser criados con-

tratos específicos que deem opções de serviços diversos, podendo escolher por qualidade do 

serviço, tarifas específicas, gerenciamento aprimorado do consumo e até controle de cargas 

especificas. 

Dessa forma, poderá ser feito contratos com a concessionária onde se estabelece um nível 

mínimo de qualidade, ou então, prioridade dos serviços frente a outros contratos, e até mesmo 

o controle de cargas de forma remota, a fim de se ter uma diminuição na conta e controle da 

curva de carga pelo lado da concessionária. 

 

Figura 25 – Curva de carga flexível 

 
Fonte: Imagem de autoria própria. 
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5.2   PRINCIPAIS EFEITOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO GLD 

 

A inclusão do consumidor final na estratégia de distribuição de energia permitirá muitos 

avanços no sistema elétrico brasileiro, trazendo consigo melhorias para as concessionárias, cli-

entes e meio ambiente. 

A implementação do gerenciamento pelo lado da demanda será favorável às concessio-

nárias no sentido de entregar aos clientes uma energia de melhor qualidade, permitirá maior 

eficiência energética, diminuirá perdas e não exigirá investimentos em novos equipamentos ou 

até mesmo na criação de novas unidades geradoras, já que o superdimensionamento para aten-

der horários de pico não será tão grande quanto é hoje. 

Já os consumidores terão uma energia de maior qualidade, poderão adequar seus equipa-

mentos para baratear seu gasto com energia, assim como permitirá a geração de contas mais 

justas, já que as tarifas estarão de acordo com a utilização da energia ao longo do dia. 

As mudanças com a implementação do GLD serão positivas para ambos os lados, con-

cessionária e consumidor, assim como será benéfica para o meio ambiente, principalmente se 

analisado a diminuição das perdas energéticas e da não necessidade de criação de novas unida-

des geradoras, assim como o crescimento da geração distribuída através, principalmente, da 

energia solar. 
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6 INVESTIMENTO E RETORNO EM SMART METERS 

 

O estudo refere-se ao investimento necessário por parte de governo e empresas envolvidas 

ao investirem em medidores inteligentes e as demais tecnologias que lhe acompanham, dessa 

maneira o intuito é entender as características dos consumidores quanto ao consumo de energia 

e demonstrar se há viabilidade financeira em implementar medidores inteligentes nas unidades 

consumidoras. 

Para isso serão utilizados nesse estudo, hábitos de consumo que se assemelhem aos hábi-

tos de consumo da população brasileira, já que os estudos da população sobre consumo de 

energia não são, ainda, totalmente precisos. 

Esse estudo tem o intuito de entender a viabilidade financeira da região sudeste, sendo 

possível, posteriormente, ser adaptado para as demais regiões.  

O estudo também abordará algumas questões de incentivos (econômicos, sociais e ambi-

entais) pelas partes envolvidas de forma a tornar a alteração do sistema elétrico atrativo aos 

consumidores. 

 

6.1 INVESTIMENTO NECESSÁRIO 

 

O investimento necessário para a implementação de um sistema de medição inteligente 

nas unidades consumidoras não se limita apenas à aquisição de um medidor inteligente. Além 

do medidor inteligente, deve-se ter em mente que haverá gastos com rede HAN e display smart 

para os locais que não contem com a rede, assim como haverá gastos com infraestrutura de 

telecomunicações, automação e TI. 

Os dados apresentados abaixo foram extraídos da tese de doutorado do autor Hugo Lamin 

de 2013.  

 

6.1.1 Medidor Inteligente (Aquisição + Instalação) 

 

O medidor inteligente é o ponto central na análise de investimento, pois além de configu-

rar o maior gasto dos itens necessários, também é utilizado como base para o cálculo de outros 

itens como equipamentos de telecomunicações, TI e automação. 

O valor a ser utilizado para o medidor inteligente não diferencia se é um medidor mono-

fásico, bifásico ou trifásico, bem como não diferencia qual o tipo de cliente em baixa tensão 

(residencial, comercial ou industrial). De acordo com Lamin (2013), após a realização de uma 
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pesquisa de preços com alguns fabricantes brasileiros, o custo unitário do medidor inteligente 

é de R$355,00. 

Além disso, com o crescimento do setor e os avanços tecnológicos, a tendência é que os 

custos envolvendo equipamentos de smart grid caiam de preço em 1,5% ao ano. Então, até o 

ano de 2034, no qual estima-se ser o ano de saturação das tecnologias de smart grid, o preço 

dos medidores inteligentes deva cair 30%, alcançando o valor de R$248,50. 

Junto a aquisição do medidor inteligente, deve ser considerado o custo de instalação do 

equipamento, que para o estudo será estimado em R$ 20,00 por unidade consumidora. Assim, 

o custo inicial de aquisição e instalação do medidor inteligente é de R$ 375,00. 

 

6.1.2 In Home Display + Rede HAN 

 

Em alguns casos, a instalação do medidor inteligente pode ser acompanhada da instalação 

de um display que retorne ao usuário dados referentes ao seu consumo de energia. Quando a 

instalação do display é necessária, também é importante a adaptação da rede HAN (Home Area 

Network) que permita a comunicação dos dados entre medidor inteligente e display. 

Para o estudo em questão será considerado o valor de R$ 125,00 para a aquisição do IHD 

e da rede HAN. Considerando, ainda, a redução anual dos custos em 1,5%, pode-se dizer que 

no ano de 2034, o custo para aquisição do IHD junto a rede HAN seja de R$ 87,50. 

Deve-se considerar, também, o custo de instalação do IHD com a rede HAN que mantém 

um preço fixo de R$ 20,00. 

 

6.1.3 Infraestrutura de Telecomunicações 

 

Para que o estudo contemple o maior número de alterações necessárias na rede, serão 

considerados também os custos de modificações das infraestruturas de telecomunicações para 

que torne viável a utilização dos medidores inteligentes. 

Portanto, serão considerados os custos envolvendo redes (NAN, WAN, RAN), a comuni-

cação dos medidores inteligentes com as centrais e, posteriormente, ao centro de operação da 

distribuidora, que contempla equipamentos como, concentradores, antenas, coletores, repetido-

res e demais dispositivos de envio, propagação e recepção de dados. 

Os custos envolvendo infraestrutura de telecomunicações foi estimado em 40% do custo 

dos medidores inteligentes, sendo assim deve-se considerar o valor de R$ 142,00 por unidade 

consumidora para as modificações necessárias em telecomunicações. 
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Esse valor tende a cair a cada ano, sendo que a expectativa é de que o custo com a infra-

estrutura de telecomunicações atinja o valor de R$ 99,40 no ano de 2034. 

 

6.1.4 Infraestrutura de Automação 

 

O estudo também considera os custos de automatização de redes e subestações, e a aqui-

sição e instalação de equipamentos de manobra e controle como, por exemplo, religadores au-

tomáticos em saídas de alimentadores, chaves automatizadas de operação sob carga, sensores 

de estado e unidades remotas, assim como alguns dispositivos eletrônicos inteligentes. 

O investimento em automação por unidade consumidora é o resultado de um estudo de 

clusters das unidades consumidoras, onde as UC´s foram agrupadas em trinta redes elétricas 

representativas com o intuito de se entender qual investimento médio deve ser feito em auto-

mação visando uma maior qualidade da energia (LAMIN, 2013). 

A partir dos clusters em estudo e do número de unidades consumidoras em cada cluster 

foi estimado um valor médio de investimento em automação por UC, dessa maneira o custo 

com automação de toda a rede elétrica é de R$ 17,15 por UC (4,5% do valor do medidor), de 

acordo com o estudo feito por Lamin (2013). 

Para que o estudo possa ser feito de forma conservadora, estimou-se o valor de R$ 53,25 

com equipamentos de automação por unidade consumidora (15% do valor do medidor). Assim, 

espera-se que o custo com equipamentos de automação caia para R$ 37,28 no ano de 2034. 

 

6.1.5 Infraestrutura de TI 

 

Os custos com o desenvolvimento de softwares e hardwares das diversas plataformas de 

gerenciamento e controle, assim como os custos com processamento, bancos de dados, web 

sites e sistemas de segurança da informação serão incluídas no estudo com o intuito de assegurar 

a semelhança com o investimento real. 

Para os custos envolvendo TI, foram estimados 15% do valor do medidor inteligente, ou 

seja, o custo de infraestrutura de TI por UC é de R$ 53,25, sendo que esse valor tende a baixar 

até R$ 37,28 no ano de 2034. 
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Tabela 1 – Investimento, por item, em medidores inteligentes 

ITEM 
Custo por UC 

(R$) 
Custo por UC 

(R$) 
Custo por UC 

(R$) Observações 
2014 2020 2034 

Medidor Inteligente 355,00 323,05 248,50 
Valor de aquisição do me-

didor inteligente 

Instalação do Medidor Inteli-
gente 

20,00 20,00 20,00 

Valor de instalação do 
medidor inteligente. É um 

valor 
constante. 

IHD + HAN 125,00 113,75 87,50 

Valor de aquisição do IHD, 
já incluindo custos com 

rede Home 
Area Network - HAN. 

Instalação do IHD 20,00 20,00 20,00 
Valor de instalação do IHD 

com HAN. É um valor 
constante. 

Equipamentos de Telecomu-
nicações 

142,00 129,22 99,40 

O valor considerado é re-
ferente à 

aquisição e à instalação e 
é equivalente 

a 40% do valor de aquisi-
ção do 

medidor. 

Automação 53,25 48,45 37,28 

O valor considerado é re-
ferente à 

aquisição e à instalação e 
é equivalente 

a 15% do valor do medi-
dor. 

TI  53,25 48,45 37,28 

O valor considerado é re-
ferente à 

aquisição e à instalação e 
é equivalente 

a 15% do valor do medi-
dor. 

Total Investido (sem IHD) 623,50 569,17 442,46 
Total gasto por UC, não 

incluindo despesas 
com IHDs. 

Total Investido (com IHD) 768,50 702,92 549,96 
Total gasto por UC, inclu-

indo despesas com 
IHDs. 

Fonte: Adaptado de Hugo Lamin (2013). 
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A tabela acima é um compilado de informações sobre os custos para implantação do me-

didor inteligente junto às tecnologias envolvidas, diferenciando o investimento de acordo com 

os anos de 2014, 2020 e 2034. 

 

Figura 26 – Consumidores por região geográfica (a cada mil UC´s) 

 
Fonte: Anuário Estatístico de Energia Elétrica (2019). 

 

A figura 26 traz a quantidade de unidades consumidoras por região do Brasil, dessa forma 

para o estudo será utilizado a informação da região sudeste. Para que a análise possa ser feita, 

será considerado o número de unidades consumidoras da região sudeste em 2018. 

 

Tabela 2 – Investimento Total em smart meters na Região Sudeste 

 

Fonte: Tabela de autoria própria. 

 

Utilizando-se dos dados da região sudeste de 2018 é possível prever o investimento ne-

cessário para a implementação das smart meters. Assim, o investimento em 2014 seria de 28,3 

bilhões de reais enquanto em 2030 o valor cairia para 20,3 bilhões de reais. 

Importante ressaltar que tal investimento não contempla todo o projeto de implantação da 

smart grid na região, uma vez que há outras tecnologias envolvidas e que não estão presentes 

no estudo, entre elas vale destacar o investimento em geração descentralizada, nas centrais de 

informação, nas melhorias em linhas de transmissão, entre outros. 

 

 

 

 

 

Investimento por UC 

(R$)

Quantidade de UC´s 

na região sudeste

Investimento Total 

(R$)

2014 768,50 36.943.000               28.390.695.500,00 

2020 702,92 36.943.000               25.967.973.560,00 

2030 549,96 36.943.000               20.317.172.280,00 
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6.2 TARIFA CONVENCIONAL x TARIFA BRANCA 

 

Espera-se, com a implantação da tarifa branca, uma alteração nos hábitos de consumo de 

energia da população afim de se reduzir as faturas de energia, adequando o consumo para os 

horários de menor tarifa. 

Dessa forma, a tarifa branca pode ser vista como o principal motivador para que os clien-

tes optem por alterar seus medidores de energia. A tarifa branca traz a vantagem de possuir 

tarifas discretas de acordo com o horário de consumo e do comportamento da curva de carga, 

enquanto a tarifa convencional possui um valor único independente do horário ou dia do mês. 

 

Tabela 3 – Valores tarifários de energia (Consumo + ICMS) 

Modalidade Ponta Intermediário 
Fora de 
Ponta 

Tarifa Convencional (R$/KWh) 0,53419 0,53419 0,53419 

Tarifa Branca (R$/KWH) 1,00443 0,65321 0,44761 
Fonte: Adaptado da Enel (2020). 

 

A fatura gerada com a tarifa convencional é uma multiplicação da demanda diária pelos 

30 dias do mês, multiplicado, ao final, pelo valor da tarifa. Dessa forma, a fatura gerada equivale 

a seguinte equação: 

 

𝑋 = (𝐷𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎) ∗ 30      (1) 

 

Já ao se utilizar a tarifa branca, deve-se levar em consideração que aos finais de semana 

e feriado a modalidade é a fora de ponta, enquanto durante a semana a modalidade se divide 

em três horários. Dessa forma, a fatura gerada respeita a seguinte equação: 

 

𝑋 = ((𝐷𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 ∗ 22) +  (𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 ∗ 22) +

 (𝐷𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑒𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 ∗ 22)   +  (𝐷𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑒𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 ∗ 8) ) (2) 
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6.3 ANÁLISE TARIFÁRIA DA REGIÃO SUDESTE 

 

Para o estudo da região sudeste será utilizado os dados gerados a partir do sistema SIN-

PHA que permite simulações de carga de equipamentos de acordo com cada região do país 

(RIGODANZO, 2015). 

 

Figura 27 – Curva de carga média da região sudeste ao longo de um dia 

 
Fonte: Adaptado de Rigodanzo (2015). 

 

A figura 27 representa a curva de carga média da região sudeste de acordo com o horário. 

Para que o estudo seja claro, a análise será feita por perfil de consumo considerando a mesma 

demanda em todos os casos. 
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• Perfil 1: Tarifa Convencional Favorável. 

 

Figura 28 – Perfil de consumo favorável a utilização da tarifa convencional

 
Fonte: Imagem de autoria própria. 

 

A figura 28 utiliza da curva de carga média da região sudeste para que seja feita a análise 

das duas tarifas. É importante notar o alto consumo de energia concentrado em algumas horas 

do dia, consumo que causa uma série de entraves as concessionárias, usinas geradoras, linhas 

de transmissão, entre outros. 

É possível perceber um aumento no valor da conta de energia caso seja utilizado a tarifa 

branca, o que já é esperado, uma vez que o intuito da utilização da tarifa branca é que os con-

sumidores adaptem seu consumo na intenção de reduzir o valor da conta de energia. 
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• Perfil 2: Não há distinção financeira entre as duas tarifas 

 

Figura 29 – Perfil de consumo onde não há distinção no valor da conta 

 
Fonte: Imagem de autoria própria. 

 

A figura 29 ilustra a situação em que não há diferenças, analisando pelo valor da conta de 

energia, no uso das tarifas. Para que essa situação possa ocorrer é necessário que haja uma 

queda na demanda nos horários de pico (cerca de 460 Wh/h) enquanto essa mesma demanda 

seja realocada para o período intermediário e fora de ponta. 

A curva de carga gerada permite perceber que a redistribuição de demanda de nada será 

vantajosa se não houver a intenção de limitar picos de carga, nesse caso pode-se notar que por 

mais que haja uma redução do pico no horário de ponta há o surgimento de um novo pico no 

horário intermediário. 

Para que o surgimento de novos picos de carga não ocorra é importante que seja feita um 

trabalho aprofundado de conscientização da população, avanço das tecnologias envolvidas, de-

senvolvimento do programa de gerenciamento pelo lado da demanda, bem como outras ações. 
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• Perfil 3: Tarifa Branca Favorável 

 

Figura 30 – Perfil de consumo favorável a utilização da Tarifa Branca 

 
Fonte: Imagem de autoria própria. 

 

A figura 30 mostra uma situação em que a tarifa branca é benéfica ao consumidor se 

analisado o valor da conta de energia. Para que haja a redução de R$ 1,52, se comparado a tarifa 

convencional, na conta de energia é necessário que seja feita a redistribuição das demandas 

durante o dia de forma a diminuir o consumo nos horários de ponta. A redistribuição de de-

manda, nesse caso, contou com uma queda de 596 Wh/h no horário de pico, demanda que foi 

distribuída em outros horários do dia. 

Outra análise plausível de ser feita é a comparação dos valores obtidos do perfil 1 e 3, 

onde, em um cenário com a tarifa branca vigente em larga escala, seria mais atraente ao consu-

midor alterar seu padrão de consumo já que teria uma economia de R$ 6,81 ao mês. 
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Figura 31 – Comparativo de Curvas de Carga 

 
Fonte: Imagem de autoria própria. 

 

A figura 31 exibe a curva de carga para os três perfis analisados, assim pode-se notar uma 

queda da demanda no horário de pico para o perfil 2 e 3 se comparado ao perfil 1 e um conse-

quente aumento da demanda no horário fora de ponta e intermediário. 

 

6.5 ANÁLISE DE VIABILIDADE 

 

Embora o investimento necessário para a implantação dos smart meters na região sudeste 

seja elevado, a expectativa de retorno financeiro se dá em algumas frentes de atuação, já que a 

adaptação do sistema elétrico, o tornando mais inteligente, permitirá o controle da curva de 

carga diminuindo picos de demanda. A diminuição dos picos de carga é atrativa no sentido de 

não necessitar de expansões das unidades geradoras a fim de atender tais picos, o mesmo ocorre 

para todos os equipamentos envolvidos na transmissão e distribuição de energia. 

Por mais que o investimento de até 28 bilhões de reais seja elevado, é plausível a conti-

nuação do projeto uma vez confrontada, por exemplo, com o custo por perdas não técnicas que 

alcança o patamar de 8 bilhões de reais ao ano (ANEEL, 2011). 

Outro ponto importante é a quantidade de informações geradas a partir do uso de smart 

meters, o que reflete em um gerenciamento de qualidade da energia distribuída, possibilitando 

a diminuição das perdas técnicas e principalmente não técnicas. 

O investimento também deve ser analisado em questões sociais e ambientais, pois é de 

responsabilidade do governo amparar a população com avanços nas duas frentes. Portanto é de 
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se esperar que o investimento não tenha como foco apenas o retorno financeiro, mas também 

uma melhora nas condições de vida da população. 

Assim sendo, a implantação da smart grid no Brasil tem como necessidade uma maior 

preservação ambiental advindas da expansão da energia descentralizada e limpa, bem como a 

melhoria das condições de vida da população à partir de incentivos fiscais direcionados a po-

pulação de baixa renda, como por exemplo, a aplicação de incentivos para a implantação de 

energia solar nas residências, que além de ampliar a preservação ambiental permite que o con-

sumidor diminua o valor da sua conta de energia ao enviar energia de volta ao sistema. 

Algo que deve ser analisado de forma ampla é em relação a tarifação vigente, uma vez 

que, como pôde ser visto nos perfis acima, por mais que haja uma queda grande no consumo 

em horário de pico, tal queda não reflete em uma grande economia ao consumidor. Tal análise 

se baseia no perfil 3 aonde há uma economia de R$ 1,52 referente a queda de consumo de 

596Wh/h no horário de pico, se comparado ao uso da tarifa convencional, dessa maneira, pode-

se concluir que a economia mensal não torne a alteração do sistema elétrico atrativo aos clientes. 

Além disso, ao analisar dois cenários (Perfil 1 e 3) em relação ao valor da conta gerado a 

partir do uso da tarifa branca, nota-se uma economia de R$ 6,81 ao mês. Esse cenário pode não 

ser atraente para grande parte da população, uma vez que a economia mensal não é tão grande 

se comparado ao esforço necessário para a alteração do padrão de consumo de energia. 

Ainda que a tarifação branca seja mais coerente, pois analisa o consumo de forma indivi-

dualizada, faz-se necessário um estudo maior quanto ao plano de tarifação em um sistema smart 

grid, de forma que seja atrativo ao cliente realizar a migração ao sistema inteligente e alterar 

seu perfil de consumo. 

Vale ressaltar que o estudo não contempla uma série de indicadores que permitiriam uma 

análise completa do tema, uma vez que o levantamento não conta com as diferentes bandeiras 

tarifárias vigentes atualmente, se limita ao estudo de uma única região do país, não abrange 

todas as tecnologias envolvidas, entre outros motivos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível notar a importância do tema no mundo 

atual, evidenciando a importância da utilização de novas tecnologias nos sistemas elétricos, a 

fim de tornar o sistema eficiente e preciso, aumentar a qualidade da energia, bem como ampliar 

as áreas de negócio do setor elétrico ao introduzir uma visão estratégica baseada em variados 

tipos de informações geradas. 

Para que o desenvolvimento do tema de redes inteligentes fosse possível foi essencial a 

abordagem sobre a Internet das Coisas, já que as tecnologias relacionadas a IoT são base para 

o desenvolvimento das smart grids. Portanto, pode-se extrair do conteúdo dessa monografia a 

importância do desenvolvimento das áreas de telecomunicações, tecnologia da informação, au-

tomação, segurança da informação, entre outros. 

O trabalho ainda permitiu um contato maior com os medidores inteligentes, ao demons-

trar seus benefícios em relação a outros tipos de medidores, ao incluir exemplos de medidores 

em comercialização, e esclarecer sobre plataformas de gerenciamento dos medidores inteligen-

tes. 

A abordagem sobre tarifas de energia foi essencial para o entendimento de um dos pontos 

mais impactantes aos consumidores, já que a alteração do tipo de tarifa utilizado terá como 

consequência uma abordagem individualizada do cliente, permitindo que o mesmo tenha maior 

conhecimento sobre seus gastos, bem como a capacidade de ajustar o valor da sua conta de 

energia sem a necessidade de diminuir o uso da energia elétrica. 

O trabalho também permitiu entender o conceito de gerenciamento pelo lado da demanda, 

ao inserir o cliente como parte essencial na estratégia de negócio, permitindo que o cliente tenha 

um maior controle sobre sua fatura e ele seja parte importante na normalização da curva de 

carga. 

Através do estudo de caso foi possível abordar questões relacionadas ao investimento em 

smart grid, trazendo uma visão de investimento das partes interessadas. Assim como permitiu 

a visualização de um cenário onde a tarifa branca seja a tarifa vigente, o que levantou questio-

namentos que devem ser feitos pelas partes envolvidas de forma a tornar a smart grid atrativa 

aos clientes. 

Pode-se concluir, com a elaboração deste trabalho, que os temas de smart grid e IoT estão 

no início de seu desenvolvimento, porém que muito já está sendo feito para viabilizar a implan-

tação das tecnologias, assim como diversos outros estudos acadêmicos fortalecem, cada vez 

mais, as novas possibilidades envolvendo redes inteligentes.    
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