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Sistema elétrico – algumas 
informações

SISTEMA ELÉTRICO – o sistema elétrico é composto por:

• Geração – grandes hidrelétricas, termelétricas e usinas nucleares localizadas

distantes dos centros consumidores (cidades e indústrias) por exemplo, Itaipu

Binacional, Central Nuclear de Angra dos Reis.

• Transmissão – linhas de transmissão com

grandes extensões que transportam a energia

elétrica até a área de concessão das

concessionárias de distribuição.

• Distribuição – transporta a energia da concessionária até o consumidor final. O

sistema de distribuição se confunde com a própria topografia das cidades, ramificado

ao longo de ruas e avenidas para conectar fisicamente o sistema de transmissão, ou

mesmo unidades geradoras de médio e pequeno porte, aos consumidores finais da

energia elétrica.

Fonte: http://www.abradee.com.br/setor-de-distribuicao/a-distribuicao-de-energia
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Sistema de 
transmissão
brasileiro

Mais de 118 mil quilômetros 

de linhas de transmissão. 

Aproximadamente 3 voltas  

ao redor da Terra. E 

crescendo.
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Sistema de distribuição

São mais de 77 milhões de Unidades Consumidoras (UC) no Brasil em 2015.

O termo “Unidades Consumidoras” corresponde ao conjunto de instalações/equipamentos 

elétricos caracterizados pelo recebimento de energia elétrica em um só ponto de entrega, com 

medição individualizada e 

correspondente a um 

único consumidor. 

Do total de UCs

brasileiras, 86% são residenciais.

Fonte: Boletim Mensal de Monitoramento do 
Sistema Elétrico
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Perdas de Energia
Perdas técnicas – o principal motivo é o 

aquecimento dos fios condutores de energia, em 

decorrência da própria passagem da eletricidade, o 

chamado Efeito Joule. A extensão das redes e a 

grandeza territorial do país impactam o nível de 

perdas técnicas.

Perdas comerciais – são provocadas por furto e 

fraude de energia. 

O furto é o desvio direto de energia da rede elétrica das Distribuidoras para o consumidor

ilegal, o que faz com a energia seja utilizada mas não contabilizada.

A fraude se dá quando o consumidor é registrado por parte da Distribuidora, mas faz

alterações no sistema elétrico da sua residência/comércio/indústria - de modo que, apesar de

consumir uma quantidade X de energia, só pague efetivamente por uma parte menor (fração)

desse consumo, devido à fraude.
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Perdas de Energia
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Perdas de Energia

Fonte: ABRADEE (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica) 
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Fonte: http://www.redeinteligente.com/2009/08/11/rede-inteligente-por-que-como-quem-quando-onde/

Rede de Energia - Hoje
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Começa a mudança: 
Geração Distribuída

Geração Distribuída (GD) é uma expressão usada para designar a geração elétrica realizada

junto ou próxima do(s) consumidor(es), independente da potência, tecnologia e fonte de

energia (INEE).

O conceito envolve, ainda, equipamentos de medida, controle e comando que articulam a

operação dos geradores e o eventual controle de cargas (ligamento/desligamento) para que

estas se adaptem à oferta de energia.

Sistema convencional Sistema com GD
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Geração Distribuída
• 17 de abril de 2012 - entra em vigor a Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, o

consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis

e inclusive fornecer o excedente para a rede de distribuição de sua localidade. São as

chamadas micro e minigeração distribuídas de energia elétrica.

• Vantagens: adiamento de investimentos em expansão dos sistemas de transmissão e

distribuição, baixo impacto ambiental, redução no carregamento das redes, minimização

das perdas e a diversificação da matriz energética.

• Microgeradores são aqueles com potência instalada menor ou igual a 100 quilowatts

(kW), e os minigeradores, aqueles cujas centrais geradoras possuem de 101 kW a 1

megawatt (MW).

As fontes de geração precisam ser renováveis ou com 

elevada eficiência energética, isto é, com base em 

energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração 

qualificada (com 75% ou mais de eficiência).
Fonte: http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=5457&id_area=90
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Smart Grid – Redes Elétricas 
Inteligentes - Conceito

Infraestrutura Elétrica

Infraestrutura de Comunicação

+

The Electric Power Research 

Institute (EPRI) definição

(tradução livre):

“… um sistema de potência que 

pode incorporar milhões de 

sensores, todos conectados 

através de um avançado 

sistema de aquisição de dados 

e comunicação. Este sistema 

permitirá análise em tempo real 

sendo capaz de prever mais do 

que reagir cegamente às faltas.” 
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Smart Grid - Objetivos
As redes elétricas inteligentes têm como objetivo otimizar a produção, a distribuição e o

consumo de energia, viabilizando a entrada de novos fornecedores e consumidores na rede,

com melhorias significativas em monitoramento, gestão, automação e qualidade da energia

ofertada, por meio de uma rede elétrica caracterizada pelo uso intensivo das tecnologias de

informação e comunicação (TIC).

Revista do BNDES, dezembro de 2013. Fotos gentilmente cedidas por Free Range Stock (www.freerangestock.com), que detém os direitos de propriedade..
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Rede Elétrica 
Inteligente -
Smart Grid

Fonte: http://gizmodo.uol.com.br/infografico-o-que-e-
como-funciona-e-quais-os-beneficios-do-smart-grid/
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Smart Grid – Características

• Autorrecuperação: capacidade de automaticamente detectar, analisar, responder e
restaurar falhas na rede;

• Maior participação do Consumidor: habilidade de incluir os equipamentos e
comportamento dos consumidores nos processos de planejamento e operação da
rede;

• Tolerância a Ataques Externos: capacidade de mitigar e resistir a ataques físicos e
ciber-ataques;

• Qualidade de Energia: prover energia com a qualidade exigida pela sociedade digital;

• Acomodar uma Grande Variedade de Fontes e Demandas: capacidade de integrar
de forma transparente (plug and play) uma variedade de fontes de energia de várias
dimensões e tecnologia;

• Reduzir o impacto ambiental do sistema produtor de eletricidade: reduzindo perdas e
utilizando fontes de baixo impacto ambiental;

• Viabilizar e beneficiar-se de mercados competitivos de energia: favorecer o mercado
varejista e a microgeração.
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Comparação – Smart Grid e rede 
convencional

Fonte:http://www.gta.ufrj.br/ensino/ee
l879/trabalhos_vf_2010_2/apresenta
coes/LiviaRibeiro.pptx



TÍTULO

1º.Tópico

2º.Tópico

3º.Tópico

4º.Tópico

1ª. Jornada Científica 
URBENERE  Brasil

Vitória – ES

CARTA DE VITÓRIA
09-10 NOV 2015

Smart Grid - Estrutura

A arquitetura das smart grids pode ser dividida em 7 principais domínios: geração,

transmissão, distribuição, consumo, operação, mercado e provedor de serviços. Uma

divisão mais alto nível da arquitetura seria em três camadas: camada de energia, camada

de comunicação e camada de tecnologia da informação.

As duas últimas são as

camadas que criam a

infraestrutura para a camada

de energia, tornando a rede

inteligente.

Fonte: http://www.smartgrids.eu/
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Smart Grid na Transmissão
• Desenvolvimento de sistemas de monitoração, controle e proteção sistêmicos (Wide Area

Monitoring, Protection and Control – WAMPACs).

• Diferença dos novos sistemas em relação aos convencionais: os convencionais utilizam

basicamente uma lógica local operando sobre informações locais enquanto que os

primeiros introduzem a visão do sistema como um todo.

• Viabilização da tecnologia: avanços em tecnologia de comunicações, computação,

serviços da Web, e a instalação de unidades de Medição Fasorial Sincronizada(PMUs).

Phasor Measurement Units (PMUs) - Essa 

tecnologia permite medir, simultaneamente, 

magnitudes e ângulos de tensão e corrente em 

pontos geograficamente distantes do sistema 

elétrico. Essas medidas são sincronizadas por 

um sinal de tempo fornecido pelo sistema GPS 

(Global Positioning System). Fonte: IEEE Smart Grid
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Smart Grid na Distribuição

A principal área de aplicação na Distribuição: utilização de medição eletrônica. Os medidores

eletrônicos acrescentam uma série de novas funcionalidades ao antigo medidor

eletromecânico de kWh, constituindo-se em um Smart Meter:

• AMR (Automatic Meter Reading): é um sistema de coleta automática de dados de

medidores de energia e transferência para um sistema centralizado de processamento de

dados. Esse sistema economiza nas despesas com pessoal para leitura e transcrição de

dados de consumo de energia e

proporciona uma melhor acurácia na 

informação. A transmissão da informação 

pode ser realizada por diferentes redes de 

comunicação, incluindo sistemas wireless

(WiFi, WiMax, Zigbee, etc.), PLC (Power 

line communications), etc.
Fonte: IEEE Smart Grid
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Smart Grid na Distribuição

• AMI (Advanced Metering Infrastructure): representa um avanço em relação ao AMR.

Além de coletar as informações, o sistema também permite analisar a demanda e

influir na resposta da demanda através da disponibilização de sinais de preços e

atuação em dispositivos nas instalações dos consumidores. Neste caso, o sistema

requer a comunicação da informação nos dois sentidos, entre a concessionária e as

instalações do consumidor e vice-versa, e um sistema de processamento de dados

mais elaborado.

• Detecção e isolamento automático de faltas, reconfiguração e restauração de

serviço; Controle coordenado de tensão e fluxo de reativos; Integração da geração

distribuída e da microgeração.
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Smart Grid nas Subestações

Subestações - pontos de interconexão da rede elétrica nos quais ocorrem operações de

controle e proteção. São utilizadas também como pontos de aquisição de medidas e

informações sobre o estado dos equipamentos.

Essas funções vinham sendo exercida por sistemas distintos de monitoração, controle e

proteção, tais como o sistema SCADA (Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados,

ou abreviadamente (em inglês Supervisory Control and Data Acquisition), medidores,

relés e oscilógrafos.

A tendência atual é pela integração dessas funções através de tecnologia

genericamente denominada de Automação de Subestações.

• Dispositivos Eletrônicos Inteligentes – IEDs (Intelligent Electronic Devices): capazes

de produzir dados operacionais e para fins comerciais, com múltiplos canais de

comunicação, múltiplas aplicações e protocolos.
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Smart Grid nas Subestações

• Padronização: utilização de protocolos padrões de comunicação e transferência de

dados tais como IEC 61850, CIM, XML, etc.

• Comunicações: utilização de fibras óticas e sistemas wireless, baseados no protocolo

IP (Internet Protocol).

A automação das subestações tem um papel importante na aplicação do conceito de

Smart Grid por permitir a implantação de estratégias distribuídas de monitoração,

controle e proteção sistêmica da rede.
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Smart Grid e Consumidores Ativos
O consumidor ativo torna-se viável pela introdução dos medidores inteligentes e do sistema AMI

(Advanced Metering Infrastructure). São necessárias também modificações na estrutura

regulatória e tarifária. As principais mudanças são:

• Sistemas de geração distribuída, microgeração e geração combinada de energia elétrica e

calor/frio, capazes de reduzir substancialmente o consumo visto pela rede e, eventualmente,

fornecer energia para a mesma;

• Capacidade de controlar e otimizar a demanda,

e a geração local, através da Internet e outros

mecanismos de comunicação e processamento

de informações;

• Resposta em tempo-real a sinais de preços da

energia e solicitações de redução da demanda

para auxiliar a segurança do sistema da

concessionária. Fonte: IEEE Smart Grid
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Smart Grid - Implantação

A implantação das Smart Grids deve se dar em 3 frentes:

• Inteligência ao sistema de fornecimento de energia elétrica – geração,

transmissão e distribuição –, promovendo robustez, segurança e agilidade na rede.

• Substituição dos medidores eletromecânicos por eletrônicos inteligentes –

poderão ser obtidas Informações tais como: consumo de energia por horário, acesso

à memória de massa; indicativos da qualidade da energia ofertada pelas

concessionárias, permitindo que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

possa, por exemplo, reduzir o valor cobrado pela energia caso os indicadores fiquem

fora do padrão de qualidade estabelecido. Já as concessionárias poderão realizar

corte e religamento remotos, oferta pré-paga de energia (comunicação de dados uni

ou bidirecional do medidor ao centro de medição) e obter uma redução de custos

operacionais.
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Smart Grid - Implantação

Inteligência nos centros consumidores - residências com eletrodomésticos

inteligentes interconectados ao medidor, permitindo melhor gestão do consumo

energético, comunicação bidirecional de energia por meio da geração distribuída com

fonte solar, eólica ou biomassa, e armazenamento de energia com o uso dos carros

elétricos.
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Smart Grid – Desafios para
Inovação Tecnológica

• Automação e controle digital da rede elétrica: utilização de controles eletrônicos

inteligentes, capazes de antecipar-se a perturbações e corrigi-las antes que as

mesmas ocorram;

• Introdução de medição inteligente: medidores com capacidade de funcionar como um

portal inteligente do consumidor que permitirá a disponibilização de sinais de preço e

outras informações;

• Integração de um grande número de fontes de geração e armazenamento de

energia: fontes de pequena e média capacidade, intermitentes ou contínuas, em

conjunto com dispositivos armazenadores de energia permitindo ao consumidor

comprar e vender energia da rede.
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Smart Grid – Desafios para a 
Tecnologia

Dispositivos de Eletrônica de Potência: dispositivos capazes de controlar o sistema de

energia elétrica com a velocidade e precisão dos microprocessadores, porém atuando

em níveis de potência milhões de vezes maior;

• Geração Distribuída e Microgeração: localização da geração próxima ao uso final, com

potencial para melhorar a confiabilidade e segurança de comunidades e consumidores

individuais;

• Dispositivos de Armazenamento de Energia: melhoram o suprimento a carga sensíveis

a flutuações na qualidade de energia da rede;

• Sistema Integrado de Comunicação: permite comunicação instantânea entre todos os

equipamentos críticos do sistema, permitindo o monitoramento, controle e correção;

• Sensores: redes de sensores inteligentes.
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Smart Grid e Smart City
A infraestrutura de informação e automação criada para as redes elétricas inteligentes

pode ser estendida para outros serviços públicos, evoluindo para o conceito de cidades

inteligentes (smart cities), nas quais se terá o uso eficiente dos recursos – energia,

água, gás, segurança, trânsito etc. – contribuindo para a melhoria na qualidade desses

serviços.

Fonte: http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/solutions/sustainable_solutions/smart-cities.page
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Smart Grid e Smart City

As cidades inteligentes permitirão:

• Até 30% de redução de energia

elétrica;

• Até 15% de redução de perdas no

uso da água;

• Até 20% de redução do tempo em

trânsito;

• Além de benefícios sociais e

econômicos.

Fonte: http://www.iotphils.com/solutions/smart-cities/
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Cidades Inteligentes - Brasil

• Cidades do Futuro – Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) no município

de Sete Lagoas (MG)

• Parintins – Eletrobras em Parintins (AM)

• InovCity – Bandeirante em Aparecida (SP) e em Domingos Martins e Marechal

Floriano (ES)

• Cidade Inteligente Búzios – Ampla em Armação de Búzios (RJ)

• Smart Grid Light – Light na cidade do Rio de Janeiro.

• Smart Grid (AES Eletropaulo) - Barueri e outras localidades, São Paulo/SP

• Cidade Inteligente Aquiraz (Coelce/Endesa) - Cidade de Fortaleza/CE

• Paraná Smart Grid (Copel) - Curitiba/PR

• Arquipélago de Fernando de Noranha (CELPE) - Ilha de Fernando de Noranha/PE
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Das Smart Grid à Internet das Coisas

A automação, controle e tecnologia da

informação contidas nas redes elétricas

inteligentes e nas cidades inteligentes

possibilitará a implantação de ambientes

onde todos os objetos podem ser

unicamente identificados, reconhecidos,

localizados e endereçados – esta

aplicação vem sendo chamada de Internet

of Things (IoT) – ou Internet das Coisas.

Fonte: http://www.livetim.tim.com.br/
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Das Smart Grid à Internet das Coisas

Internet das Coisas - redes elétricas e de esgoto,

sinais de trânsito, veículos, roupas, pessoas,

óculos, basicamente tudo passará a ser uma fonte

geradora de dados. Esses dados processados e

tratados com inteligência passam a gerar

informações que auxiliam, por exemplo, no

entendimento e na gestão do trânsito, na gestão

remota da saúde de cardíacos, idosos e outras

necessidades (smart home) e na oferta de

serviços e produtos baseados nos hábitos

identificados dos consumidores.
https://www.impacta.com.br/blog/2014/10/03/internet-das-coisas-usuario-provedor/
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Smart Grid – o papel do consumidor

Como será o comportamento do consumidor quanto:

• à existência de uma cobrança de energia (especialmente aqueles que hoje não

pagam devido à furto e fraude) e ao corte e ao religamento remotos;

• a modificar seus hábitos como forma de reduzir a utilização de energia elétrica nos

horários de pico – para os quais efetivamente as redes elétricas são dimensionadas;

• a ser sensível ao apelo de economia de energia e solicitar a instalação de medidores

inteligentes;

O consumidor é um dos principais agentes na

implantação e obtenção dos benefícios das smart grids. É

necessário que o consumidor perceba o valor dos

serviços prestados pela nova rede de energia.
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Smart Grid – o papel do consumidor

• a adotar a microgeração, considerando a rápida queda dos preços de painéis

solares, por exemplo, e a possibilidade de o consumidor tornar-se um produtor

injetando energia na rede;

• a utilizar novos serviços, como automação residencial, pré-pagamento de energia

elétrica etc.;

• a ser receptivo aos automóveis, motos e outros equipamentos consumidores e

armazenadores de energia elétrica.

As respostas a estas perguntas são fundamentais para avaliar as estratégias de

implantação das smart grids, principalmente na rede de distribuição que deverá ser

adequada para o fluxo bidirecional de energia e a cargas rápidas de veículos elétricos.
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Alguns dados

Smart meters

• União Europeia: meta compulsória (Diretiva 2009/72/CE) de instalação de medidores

inteligentes em 80% dos clientes de energia elétrica até 2020 em todos os Estados-

membros cujo plano de implementação apresente uma relação de custo-eficácia

positiva. Investimento ≈ 51 mil milhões de euros.

• França, Irlanda, Holanda, Noruega, Espanha: atingir uma taxa de instalação ≈ 100% em

2020.

• Reino Unido (2008): obrigação de instalação de medidores inteligentes em todas as

residências até 2020.

• França = taxa de instalação atual ≈ 25%
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Alguns dados

A Ericsson estima que em 2020 mais de vinte bilhões de dispositivos estarão

conectados à rede mundial, enquanto a empresa americana Cisco avalia que o valor

adicionado gerado pela IoT será de US$ 14,4 trilhões entre 2013 e 2022. Esse universo

de possibilidades desperta o interesse das maiores corporações de TICs no mundo,

como Google, IBM, Intel, entre outras.

No Brasil, a perspectiva de substituição de um parque de mais de 65 milhões de

medidores – com investimentos em equipamentos e softwares de medição, automação,

tecnologia da informação (TI), telecomunicações e dispositivos de geração distribuída,

pode alcançar, segundo estudo da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia

Elétrica (ABRADEE), de R$ 46 bilhões a R$ 91 bilhões até 2030.
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Alguns dados

O Brasil é um dos primeiros no ranking global de perdas não técnicas de energia e vem

atraindo grandes multinacionais – como IBM, GE, Siemens, Silverspring, Fujitsu e Asea

Brown Boveri (ABB) – que vêm reforçando sua atuação local, até mesmo por meio de

aquisições de empresas nacionais.
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Brasil

http://www.mcti.gov.br/documents/10179/35540/Redes+El%C
3%A9tricas+Inteligentes+-
+Di%C3%A1logos+Setoriais+Brasil-
Uni%C3%A3o+Europeia/1928a060-91ff-48e2-8479-
ae590f0fd9a9
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Inova Energia

O Plano de Ação Conjunta Inova Energia é uma iniciativa destinada à coordenação das

ações de fomento à inovação e ao aprimoramento da integração dos instrumentos de apoio

disponibilizados pelo BNDES, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e pela

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) com as seguintes finalidades:

• Apoiar o desenvolvimento e a difusão de dispositivos eletrônicos, microeletrônicos,
sistemas, soluções integradas e padrões para implementação de redes elétricas
inteligentes (smart grids) no Brasil;

• Apoiar as empresas brasileiras no desenvolvimento e domínio tecnológico das cadeias
produtivas das seguintes energias renováveis alternativas: solar fotovoltaica, termossolar
e eólica para geração de energia elétrica;

• Apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento de integradores e adensamento da
cadeia de componentes na produção de veículos elétricos e híbridos a etanol, e melhoria
de eficiência energética de veículos automotores no País; e

• Aumentar a coordenação das ações de fomento e aprimorar a integração dos
instrumentos de apoio financeiro disponíveis.
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Linhas – Inova Energia

• Linha 1: Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grids) e Transmissão em Ultra-Alta
Tensão (UAT)

• Linha 2: Geração de Energia através de Fontes Alternativas

• Linha 3: Veículos Híbridos e Eficiência Energética Veicular
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http://ses.jrc.ec.europa.eu/sites/ses.jrc.ec.europa.e
u/files/u24/2014/project_maps_28_april_2014.html

459 projetos e 3,15 bilhões de euros 
(2002 -2014).

Europa
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Smart grids

São entidades altamente complexas e requerem alterações

significativas dos modelos de negócio, das políticas energéticas,

da estrutura regulatória, da evolução tecnológica e do

comportamento social.
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