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 Conceitos Gerais de Redes Elétricas Inteligentes 

 

 Visão das Redes Elétricas Inteligentes e descrição de 

algumas funcionalidades 

 

 Projetos no país 

 

 Concepção do Laboratório de Redes Inteligentes na 

USP: 
 A Universidade de São Paulo 

 O Laboratório de Qualidade de Energia Elétrica 

 NAPREI e o Laboratório de Smart Grids 

Tópicos 
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1. Redes Inteligentes – Conceitos Gerais  

Sistema Atual 

FONTE: EPRI 
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Sistema Futuro: 
 

FONTE: EPRI 

Redes Inteligentes – Considerações Gerais  



Busca de soluções para necessidades 

Restrições ambientais crescentes 

Exigência de qualidade pela sociedade  

Modicidade tarifária x viabilidade econômica 

 

Oportunidades 

Melhoria no negócio distribuição de energia 

Agregar novos negócios 

Otimização dos custos operacionais e de 

investimentos 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://i1.trekearth.com/photos/3251/girasol.jpg&imgrefurl=http://www.trekearth.com/gallery/North_America/Mexico/Northeast/Nuevo_Leon/Monterrey/photo82467.htm&usg=__-GRBiLcSykZDwourqUIVSne9ZZU=&h=600&w=800&sz=107&hl=pt-BR&start=29&um=1&tbnid=-wbh6LSqsJsf3M:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=girasol&ndsp=18&hl=pt-BR&rlz=1T4SUNA_enBR286BR286&sa=N&start=18&um=1
http://www.wiltonjr.com/images/6d8bb40efc4d_A7F0/internet.jpg
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O Porquê das Redes Elétricas Inteligentes 

“Se Alexander Graham Bell fosse de alguma forma 

transportado para o século 21, ele não reconheceria os 

componentes de telefonia moderna - telefones 

celulares, mensagens de texto, torres de celular, etc., 

enquanto Thomas Edison, um dos principais arquitetos 

do sistema elétrico, estaria totalmente familiarizado 

com a rede elétrica.” 



 

- Abrangência Restrita do Negócio 
  só exploração da utilização do “fio” para distribuição de energia elétrica 

 

- Ambiente Regulatório em Transição 
  uma década de experiência e ajustes em andamento 

 

- Demandas por tarifas mais adequadas 
  críticas da sociedade das distorções do sistema tarifário 

  

- Ofertas tecnológicas disponíveis 
  automação, comunicação e eletrônica 

 

- Sub-utilização do potencial do sistema elétrico 
  capilaridade, cadastro e logística 

 

- Possibilidade de integração com outros serviços urbanos 
   água, gás, internet, segurança, trânsito, etc. 
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Redes Inteligentes – Convergência 
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CONVERGÊNCIA 

TECNOLÓGICA 

Infraestrutura 

de 

Comunicação 

Tecnologia 

da 

Informação 

Serviços de 

Rede (Web 

Services) 

Geração 

Distribuída 

Home 

Appliances 

Medidor 

Inteligente 

Automação 

da Rede 

Veículos 

Híbridos ou 

Elétricos 

http://www.carroshibridos.com.br/wp-content/uploads/2009/05/funciona_carro_eletrico_abr.jpg
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.aceav.pt/blogs/alopes/Imagens/eolica-01.jpg&imgrefurl=http://www.aceav.pt/blogs/alopes/Lists/Artigos/Post.aspx?ID=8&usg=__dw35iT9Mw_vNyzPluv0NjEyMYYk=&h=394&w=600&sz=170&hl=pt-BR&start=8&um=1&tbnid=NL5KZ36i6IPp-M:&tbnh=89&tbnw=135&prev=/images?q=Energia+eolica&hl=pt-BR&rlz=1T4SUNA_enBR286BR286&sa=N&um=1
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 Motivadores no Brasil 

Cenário Nacional 

Redução de 
Perdas 

Comerciais 

Redução de 
Custos 

Operacionais 

Aumento da 
Confiabilidade 

do Sistema 

Aproveitamento 
da 

Capilaridade 
do Sistema 

(Novos 
Serviços) 
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Redes Elétricas Inteligentes –  
 
Uma visão: 
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Funcionalidades de Redes Inteligentes - Modelo 
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Exemplo de Funcionalidades de Automação - 
Caracterização 
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Interoperabilidade 

Requisito fundamental para a aplicação de funcionalidades em 

redes inteligentes 

IED 

IED IED 

Componente 

de TI 

Componente 

de TI 

Componente 

de TI 

IED 

Componente 

de TI 

INTEROPERABILIDADE 
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Proposta de plataforma Intelligrid Integração dependente da tecnologia 
(situação atual) 

Interoperabilidade 
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Interoperabilidade – Tendências 

IEC 61850, DNP3, ... 

 

IED 

IED IED 

Componente 

de TI 

Componente 

de TI 

Componente 

de TI 

IEC 61968 

 

SISTEMAS TI EQUIPAMENTOS 
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SDMT 

SDBT 

SED 
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SDMT 

SDBT 

SED 
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Descrição 

Monitoramento de Carregamento 

Telecomando de Equipamentos 

Transferência Automática de Carga Entre Transformadores 

Sistema Automático de Rejeição de Carga 

Ajuste Remoto dos Dispositivos de Proteção 

Esquemas Lógicos de Proteção e Controle 

Manutenção Preditiva Focada na Condição dos Equipamentos 

Análise Automática de Oscilografia Para Diagnóstico de Ocorrências 
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 Execução remota (de ambiente 
externo à subestação) de comandos 
para acionamento de equipamentos, 
entendendo-se por acionamentos as 
ações de abrir/fechar e ligar/desligar. 
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 Corte seletivo de alimentadores de 
distribuição em situações onde o 
carregamento da subestação atinge 
níveis que podem comprometer a vida 
útil das instalações. 
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 Plano de manutenção onde as atividades 
são realizadas apenas quando os 
equipamentos apresentarem algum grau 
de deterioração. Para tanto, é necessário 
o monitoramento de uma série de 
parâmetros e grandezas que possam 
explicar a condição dos equipamentos, 
balizando a escolha dos períodos mais 
adequados à realização das ações de 
manutenção. 
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SDMT 

SDBT 

SED 

Descrição 

Monitoramento de Carregamento ao Longo do Alimentador 

Telecomando de Equipamentos de Manobra 

Localização de Defeito – Nível I (Chaves e Religadores) 

Localização de Defeito – Nível II (Chaves, Religadores, AMR e/ou 

Localizadores de Falta Monitorados) 

Isolamento Automático do Trecho em Falta e Recomposição dos Demais 

(Self-Healing) - Nivel I (Automação Local) 

Isolamento Automático do Trecho em Falta e Recomposição dos Demais 

(Self-Healing) - Nivel II (Automação Central) 

Manutenção Preditiva Focada na Condição dos Equipamentos 

Controle de Tensão/VAR 

Reconfiguração Automática para Gerenciamento dos Índices Técnicos 



 FLISR – Fault Location, Isolation and Service Restoration 
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Determinação do 

local do defeito 

Is
o
la

ti
o
n
 

Isolação do bloco 

de carga em 

defeito (trecho do 

alimentador entre 

duas chaves) 

S
e
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e
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o
n
 

Restabelecimento 

automático dos 

blocos de carga 

sãos. 



R 

Defeito 
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 Além de serem utilizadas as informações advindas 
das chaves automáticas e religadores, conta-se 
também com informações advindas de medidores 
eletrônicos instalados em consumidores e com 
dispositivos conhecidos como localizadores de falta 
monitorados, instalados ao longo do alimentador.  
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 Utiliza-se de lógica centralizada implementada nos 
sistemas de TI, havendo a necessidade de 
estabelecimento de canal de comunicação dos 
diversos dispositivos instalados na rede com os 
sistemas corporativos da empresa.  

D 

Defeito 

R 

R Qual a melhor 

alternativa de 

socorro?? 



 SDMT – Controle de Tensão/VAR 
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 Controle centralizado dos níveis de tensão no sistema de distribuição, buscando a otimização 
dos parâmetros em função das condições topológicas do sistema 

Qual a melhor 

ajuste de 

tensão?? 



 SDMT – Reconfiguração Automática para Gerenciamento dos Índices Técnicos 
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 Reconfigurar a rede automaticamente através da 
execução de manobras que envolvam transferências 
de carga entre alimentadores com o objetivo de 
otimizar os índices técnicos da rede, como por 
exemplo, carregamento dos transformadores de 
subestação e dos alimentadores, perdas técnicas, 
níveis de tensão, dentre outros 

Sobrecarga 

R 

R Qual a melhor 

alternativa 

topológica?? 

 

 As manobras de bloco de 
cargas podem ser realizadas 
com paralelismo 
momentâneo, o que obriga 
os sistemas a constatar a 
existência de sincronismo 
entre as diferentes fontes 



 SDMT – Balanço de Energia 
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 Balanço de energia proporcionado pela 
comparação das medições provenientes 
dos diversos equipamentos automáticos 
instalados na rede com as informações de 
faturamento advindas dos sistemas 
comerciais da empresa; 

 

 As medições de energia na saída de um alimentador de 
distribuição podem ser comparadas às informações de 
faturamento dos consumidores alimentados por este. 
Da mesma forma este balanço pode ser realizado com 
as medições das chaves automáticas, elevando a 
precisão na identificação de perdas comerciais . 
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Resposta à Demanda: 
 

 P (kVA) 

t (horas) 



 SDMT – Resposta a Demanda 
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 Prover o consumidor de informações que 
incentivem hábitos de consumo com o intuito 
de adequar a curva de carga a uma situação 
favorável ao dimensionamento e desempenho 
eficiente do sistema elétrico; 

 

 Tarifação dinâmica - variação da tarifa é função das 
condições operativas do sistema; por exemplo, em 
situações de risco de desligamentos por sobrecarga, o 
valor da tarifa deve ser majorado, e vice-versa.  

Sobrecarga no 

Sistema?? 
Sinalização 

Tarifária 



 SDMT – Resposta a Demanda 
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 Corte seletivo de carga, realizado através de comando 
enviado ao medidor inteligente instalado no consumidor, em 
situações onde as condições operativas do sistema apontam 
para riscos de desligamentos por sobrecarga.  

Sobrecarga no 

Sistema?? 
Corte de 

Carga 





• Investimento de 
mais de R$ 200 
milhões 
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Panorama_Museu_do_Ipiranga.jpg


Universidade Pública Estadual 
 
Docentes:           5.700 
Estudantes:      88.000 
Funcionários :   15.200 
Campus: 7,5 km2  
  (+7 campi em SP) 
 
Orçamento:   ~5  bilhões de Reais  
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2009 2012 

Laboratório 

SmartGrid 

(medição, 

automação 

e GD solar) 

Núcleo de 

Pesquisas 

de Redes 

Inteligentes 
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O Laboratório... 

    

Laboratório Enerq: 
capacitado para desenvolver 

ensaios e pesquisas em power 

quality e temas de Smartgrid, 

como medição, automação, 

geração distribuída, micro-

geração, telecomunicações, TI, 

etc.  
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 Qualidade de Energia 
 Qualidade do Produto 

 Qualidade do Serviço 

 

 Geração Distribuída e Micro-geração: 
 Impactos sobre a rede de distribuição 

 Fontes renováveis 

 

 

 Smart grids: 
 Smart grid em laboratório 

 Pesquisas principais 
 



Alguns recursos do Laboratório do Enerq: 

 Geradores de distúrbios de Qualidade de Energia 

 

Qualidade de Energia Elétrica 



Alguns recursos do Laboratório do Enerq: 

 Medidores de Qualidade de Energia 

 

Qualidade de Energia Elétrica 



Alguns recursos do Laboratório do Enerq: 

 Bancadas e painéis para modelagem de processos 

industriais 

Qualidade de Energia Elétrica 



 

 Mini usina 

 

 Painéis fotovoltaicos 

 

 Principais projetos  

 

 







 Linha preferencial de pesquisa, com produção de projetos de 
P&D, desenvolvimento de modelos e ferramentas, teses e 
dissertações; 

 

 Coordenação do congresso internacional de SmartGrids – IEEE 
Latin America 2013 (http://www.ieee.org.br/isgtla2013 ). 

 

 Coordenação do Núcleo de Apoio à Pesquisa de Redes 
Inteligentes NAPREI da USP, vinculado diretamente à Pró-Reitoria 
de Pesquisa, congregando os seguintes institutos: 

◦ Escola Politécnica 

◦ Escola de Engenharia de São Carlos 

◦ Faculdade de Direito do Largo São Francisco 

◦ Escola de Economia e Administração de Ribeirão Preto 

http://www.ieee.org.br/isgtla2013


 Projeto Estratégico ABRADEE – BP3 – Automação da Distribuição; 
 

 Laboratório de Qualidade de Energia, fundado em 2004 e 
aparelhado em 2008 para realização de experimentos, 
simulações e pesquisas em Redes Inteligentes; 
 

 Montagem de ambiente de simulação de Redes de Distribuição, 
considerando equipamentos reais de automação, medição, TI e 
Telecom. 
 

 Participação em projetos piloto de Distribuidoras brasileiras; 
 

 Parcerias com especialistas, destacando-se Sinapsis Inovação em 
Energia; 
 

 Entendimentos e parcerias com fabricantes para instalação de 
equipamentos e sistemas 
 





Objetivos do Laboratório de REIs 

 Implantação de um ambiente controlado que possibilite a realização de 
análises prévias e sistêmicas das funcionalidades de REIs. 

 Emulação de REIs, contemplando IEDs instalados fisicamente no laboratório. 

 Criação de um ambiente adequado para testes de integração e protocolos 
de comunicação para equipamentos e medidores de fabricantes diversos. 

 Estudos sobre barramentos de Interoperabilidade para os sistemas de TI 
(legados e novos) envolvidos com nas funcionalidades de REIs. 

 Concepção de um Centro de Operação da Distribuição (COD) virtual 
possibilitando os estudos necessários para um “road map” tecnológico. 

 Criação de um ambiente para treinamento e para compartilhamento de 
experiências e conhecimentos entre diversos agentes do setor elétrico. 

 





UACs Relés 
IEDs dos 

Religadores 

Remotas / 
Medição 

Energia 
Elétrica 

Agua, 
Gás, etc. 

Barramento Interoperabilidade 

DMS OMS SinapGrid 
Sistemas  
Legados  

EMS 
Gestão 

Ativos 
Outros 

Sistemas 

Meios de Comunicação 

Unidades GD 
e uGD 

Transdutor 
Ambiente digital / físico 

Emulador de Rede 

MDM SCADA 

GIS 

Ambiente Laboratorial para Smart Grid 
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Emulador de rede para Smart Grid – Blocos principais e fluxo de dados 
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Ambiente para simulação de redes elétricas 
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Módulo Central 

- Cadastro de equipamentos 
- Link com os canais do transdutor 

- Controle do fluxo de dados entre o simulador e o transdutor 
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Ambiente para configuração de eventos 
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Transdutor de sinais do emulador 

SCADA 

Amplificadores 
de tensão e 

corrente 
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Prova de conceito 

Gerador/ 
Coletor de 

sinais 

Portas (I/O) 
Analógicas e 

Digitais 

Amplificador 
de tensões 

Amplificador 
de correntes 

IED 
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Instalações do Laboratório 

Laboratório de Qualidade de Energia e Redes Elétricas Inteligentes na USP, com 
instalações de 1.700m2, equipamentos nacionais e importados, salas de reuniões, 
salas para pesquisadores e anfiteatro para treinamentos. 

COD 
virtual 

Anfiteatro 

Sala 
pesquisa 

Laboratório 
Smart Grid 

Laboratório de QEE 

Layout do Laboratório 
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Parceiros atuais 



Obrigado! 

 

Nelson Kagan - nelsonk@pea.usp.br 

enerq  –  Centro de Estudos em Regulação e Qualidade de  Energia 

NAPREI –  Núcleo de Pesquisas em Redes Elétricas Inteligentes 

 Universidade de São Paulo 
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