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Tecnologias Smart: Quebra de Paradigma 
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Hoje em dia cada vez mais o conceito smart é empregado: 

  

• Smart people; 

 

• Smart economy;  

 

• Smart enviroment;  

• Smart mobility; 

• Smart city; 

• Smart home;  

 

• Smart grid (smart metering).  



Redes Elétricas Inteligentes 
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Smart Grid: Momento de Transição 
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Definição de Smart Grid 
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É uma rede elétrica com elevada integração de tecnologia de informação, 

telecomunicações, sensoriamento/medição e automação, de forma a 

aumentar consideravelmente sua capacidade de atender cenários com fontes 

intermitentes e distribuídas de energia, altos requisitos de confiabilidade, baixo  

impacto no meio ambiente e compatível com novos mercados de energia.  



Por que precisamos da Smart Grid? 
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• Redução de Gases de Efeito Estufa 

• Redução do consumo (energia)  

• Redução de custos operacionais 

• Confiabilidade e segurança  

 

 

 

 

 

• Melhoria da qualidade do serviço  

• Redução de perdas (técnicas e comerciais)  

• Redução da ponta do sistema (potência)  



• Conscientização dos Usuários; 

 

• Medidores de qualidade de energia 
e de consumo de energia em tempo 
real; 

 

• Conectados logicamente as 
concessionárias interagindo em 
tempo real; 

 

• Informações de preço disponíveis 
em tempo real, opções de compra; 

 

• Detecção de fraudes em tempo real. 
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Consumidores 



Concentra-se na qualidade da 

energia, com opções de preço de 

acordo com as necessidades do 

cliente. 
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Consumidores 



Tratamento para a falta de energia em 
residências 

• Totalmente automatizado; 

• Roteamento de energia (receber a energia de outro ponto); 

• As inspeções das redes já podem ser feitas por robôs e drones. 

9 



Proteção 

• Inteligente - Detecta, evita 

interrupções, minimiza/atenua 

o impacto e se recupera  de 

forma rápida e eficiente após 

falhas. 

 

• Muda o caminho  por onde 

circula a energia quando tiver 

um apagão (selfhealing). 
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Supervisão/Monitoramento 

• Monitoramento de consumo automático. 

• Disponibilidade de dados online para usuários. 

• Sistema totalmente interligado e supervisionado em vários níveis. 
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Geração 

• Geração Distribuída. 

• Geração também pelo consumidor. 

• Fontes de energia alternativas. 

• Recursos energéticos plug and play.  
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Armazenamento 

• Energia é gerada e utilizada.  

• O que não for utilizado se perde. 

• Não conta com armazenamento da 

energia que foi gerada a mais. 
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Armazenamento 

• Energia é gerada e 

utilizada.  

– O que não for 

utilizado se perde. 

– Não conta com 

armazenamento 

da energia que foi 

gerada a mais 

• Armazenamento inteligente de 

energia. 

• Baterias; 

• Ultracapacitores; 

• Etc. 

• Veículos Elétricos. 
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Novo Modelo de Rede Elétrica: visão geral  

15 Fonte: Adaptado de EPRI (2017) 



Medição Inteligente 
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• Smart Grid e medidores inteligentes. Eles não são o mesma 

coisa? 

 

• Não exatamente, medição é apenas uma das centenas de 

possíveis aplicações que constituem o Smart Grid. 
 

• Comunicação de duas vias, em 

apoio à tecnologias distribuídas e 

participação dos consumidores. 
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Medição Inteligente 



O medidor convencional 
 

18 

Medidor eletromecânico  

• O medidor de energia elétrica tipo indução 

é um motor elétrico cuja interação de fluxos 

magnéticos produz movimento no rotor com 

correntes elétricas. 

Deficiências  

• Custo elevado para aquisição de dados;  

• Necessidade de leituristas; 

• Suscetível a fraudes;  

• Possibilidades de comunicações limitada;  

• Baixa interatividade com o cliente.  

Vantagens  

• Robustez; 

• Durabilidade.  



O medidor eletrônico 
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• Evolução tecnológica natural do medidor eletromecânico para a 

eletrônica digital. 

• Basicamente realiza a mesma função do medidor convencional.  

• Os mais avançados incorporam porta de comunicação que 

proporciona leitura remota. 



O medidor inteligente 
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Características Possíveis  

• Maior acurácia;  

• Comunicação bidirecional; 

• Aquisição de várias informações além do kWh;  

• Medição em quatro quadrantes (EP, EQ);  

• Menos suscetível a fraude; 

• Mede postos tarifários; 

• Ações remotas de corte e desligamento;  

• Calcula índices de qualidade (DIC, FIC, etc.);  

• Display remoto para comunicação com 

consumidores; 

• Permite a medição da energia em duas 

direções. 

 

 



Informação em tempo real do consumo dos equipamentos como p. ex. 

Quanto consome de energia um ar condicionado ou uma geladeira? 
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Medição Inteligente 



Internet das Coisas 
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IoT – Internet of things 
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• Primeira definição (Kevin 

Ashton, 1999):  

Rede mundial de objetos 

identificados por etiquetas de 

identificação por radiofrequência 

(RFID). 

 

• Atualmente:  

Tecnologia que permite a “conexão 

das coisas”  (devices) à internet. 

Fonte: Baseado no trabalho da aluna Camila Schuina 
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Aplicações 

• Monitoramento ambiental; 

 

• Gerenciamento de infraestruturas; 

 

• Gerenciamento de energia; 

 

• Automação residencial e predial; 

 

• Agronegócios; 

 

• Sistemas de saúde. 

 

Fonte: Baseado no trabalho da aluna Camila Schuina 

IoT – Internet of things 
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Benefícios 

• Monitoramento online; 

 

• Controle remoto; 

 

• Economia de recursos; 

 

• Aprendizado de máquina, conforme a personalidade dos usuários; 

 

• Peace of mind. 

Fonte: Baseado no trabalho da aluna Camila Schuina 

IoT – Internet of things 



26 

Desafios 

• Big Data; 

 

• Cloud Networking; 

 

• Segurança de informação; 

 

• Nanoeletrônicos; 

 

• Engenharia de softwares (permitir a conexão em qualquer momento). 

Fonte: Baseado no trabalho da aluna Camila Schuina 

IoT – Internet of things 
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Sistemas de Gestão de Energia 

IoT – Internet of things 



Smart Homes 
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Smart Home 

As casas inteligentes oferecem uma melhor qualidade de vida pelo 

emprego de o conhecimento do contexto vivido e controles 

automáticos de aplicações e serviços de apoio e otimizam o conforto 

do residente, usando restrições pré-definidas, com base nas 

condições do ambiente doméstico.  

Permitem que seus residentes controlem aparelhos domésticos e 

dispositivos remotamente e executem tarefas antes de chegar em 

casa.  

Os sistemas inteligentes que monitoram casas inteligentes podem 

otimizar o gerenciamento da energia elétrica e aprimorar os 

mecanismos tradicionais de segurança e serviços.  
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http://www.nosvivemosoamanha.com.br/ 
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http://www.nosvivemosoamanha.com.br/


Transporte Inteligente 
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O automóvel híbrido 
  

Autonomia: 500 km  

Motor Elétrico 

Bateria 

Transmissão 

Gerador 

Motor 4 

Cilindros 

Tanque de 

Gasolina 
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O automóvel plug in  
  

Autonomia: 160 km  
34 



O automóvel 100% elétrico 
  

Autonomia: 100 a 120 km  
35 



Geração distribuída e Carro elétrico 
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• Que tal utilizar o carro elétrico para injetar energia no rede 

elétrica? 

 

• O proprietário do veículo, se a legislação permitir, pode se 

beneficiar das diferenças de tarifas (tarifa branca, por exemplo). 

 

  

 

 
 

 

  

 

 



Geração distribuída e Carro elétrico (VEB) 
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NA MADRUGADA 

 

• O carro consome energia da rede elétrica e guarda esta energia na 

bateria. 

• Neste horário, a energia é mais barata e vale a pena consumi-la. 

 

  

 

 
 

 

  

 

 



Geração distribuída e Carro elétrico (VEB) 
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DURANTE O DIA  

 
• Tem duas opções: 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

2) Vender a energia para distribuidora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Benefício de vender a energia por um 

valor superior ao comprado. 

1) Utilizar o veículo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Menos emissões de CO2. 

• Energia barata durante a noite. 



Sistema de bicicletas públicas 
  

Sistema de Bicicletas públicas 

345 estações 
4.000 bicicletas 

Lyon 
Onde tudo começou! 
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Sistema de Bicicletas públicas 

1800 estações 
20.000 bicicletas 

Maior sistema do mundo!! 
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Sistema de bicicletas públicas 
  



Sistema de Bicicletas públicas 

60 estações 
600 bicicletas 

http://www.movesamba.com.br/bikerio/ 
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Sistema de bicicletas públicas 
  

http://www.movesamba.com.br/bikerio/


Sistema de Carros públicas 

2.500 bluecars 
873 estações 

5.000 pontos de recarga 
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Sistemas de carros públicos 
  



Carros autônomos 
 

O futuro... 
  

43 
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Obrigado! 
 

Prof. Rodrigo Flora Calili, D.Sc. 
calili@puc-rio.br 
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