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RESUMO

A modernização das tecnologias empregadas no setor elétrico é uma realidade que
tem impulsionado muitos estudos e o desenvolvimento de novas ferramentas que trazem
maior produtividade e confiabilidade nessa área. O conceito de Smart Grids surgiu em meio a
essa evolução e se tornou uma grande tendência na área de engenharia elétrica. Smart Grids,
que também são chamados de redes inteligentes de energia, são um proposta de otimização
das redes de energia integrando-se meios de comunicação eficientes, fontes energéticas
diversificadas e sistemas de gerenciamento através da automação e monitoramento de todo o
sistema. Essa proposta traz ainda a possibilidade de fornecer melhores serviços relacionados
à distribuição, uso, controle do consumo de energia e supervisão sobre problemas envolvidos
na rede elétrica. Entretanto, apesar dos Smart Grids serem uma grande tendência do setor
elétrico, ainda se faz necessário o aprofundamento das tecnologias empregadas em sua
infraestrutura, principalmente as relacionadas aos meios de comunicação. Objetiva-se com
este trabalho apresentar e analisar os tópicos mais estudados na literatura como potenciais
soluções para resolver algumas limitações das redes inteligentes no que se diz respeito,
principalmente, à estruturação de meios de comunicação e à atual situação da implantação
dos Smart Grids no Brasil e no Mundo. Tecnologias como a Powerline Communication,
Home Phoneline Alliance, Wireless e os padrões IEEE 1451, IEC 61850 e ISA 100 são os
principais temas discutidos aqui. Por fim, algumas sugestões de aprofundamentos e trabalhos
futuros são apresentados.

Palavras-chave: Smart Grids, PLC, Wireless, HPNA, IEEE 1451, IEC 61850 e ISA 100.

ABSTRACT
The modernization of the technologies exerted in the electrical engineering field is a
reality which has propelled several studies and the development of new tools aimed to bring
better productivity and reliability in this field. The concept of Smart Grids was born due to
this evolution and has become a promising tendency nowadays and for a near future. Smart
Grids, also known as smart energy networks, are a proposal for optimizing energy networks
through the integration of efficient communication means, assorted energy sources and
management systems upon automation and monitoring of entire systems. Yet, this proposal
comes with the possibility of providing better services related to distribution, use,
consumption control and supervision regarding electrical grids. Although Smart Grids are
told to be the future of power systems, further studies about the technologies used in their
infrastructures are still needed, especially when it comes to communications means. This
work focus on presenting and analyzing the most approached topics in the literature as
potential solutions for some smart networks constraints, mostly regarding the foundation of
communication means and settling of Smart Grids in Brazil and around the world.
Technologies such as Powerline Communication, Home Phoneline Alliance, Wireless, and
some standards as the IEEE 1451, IEC 61850, ISA 100 are the main matters discussed.
Finally, some suggestions for future works are presented.

Keywords: Smart Grids, PLC, Wireless, HPNA, IEEE 1451, IEC 61850 e ISA 100.
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo da história da humanidade houveram diversos acontecimentos marcantes
que foram responsáveis por modificações no comportamento das pessoas e a forma como
vivem. Estudos científicos foram e são grandes responsáveis por essas mudanças habituais,
revolucionando e impulsionando o desenvolvimento tecnológico segundo a vertente de
buscar métodos e funcionalidades que tornem atividades mais convenientes. Dentre inúmeras
descobertas e avanços já obtidos pela ciência, a eletricidade foi de fato uma das mais
impactantes, e atualmente, sua presença é fator determinante para o progresso industrial,
econômico e social de qualquer região.
O impacto das tecnologias que usam eletricidade no mundo atual passou-se a ser tão
relevante que abrange serviços como os de educação e saúde. A maior parte do número de
serviços críticos para o desenvolvimento e qualidade de vida de uma sociedade gira em torno
da presença de estruturas que são dependentes de eletricidade. Essa relevância da eletricidade
e das estruturas relacionadas à sua ciência é, por exemplo, representada em estudos que
apontam que somente 25% dos serviços de saúde do Quênia possuem suprimentos de energia
confiáveis fazendo com que blackouts sejam frequentes, e ainda, segundo estimativas do
Banco Central, de 2 a 3% do PIB da África é reduzido devido a esse suprimento de energia
não confiável (SHEARLAW, 2013).
Após o estabelecimento da eletricidade como uma ciência indispensável para o
progresso, cada vez mais se torna necessário o desenvolvimento de estruturas e tecnologias
de produção de energia, distribuição e monitoramento que forneçam condições básicas para
uma gestão confiável de energia, e de níveis ótimos onde haja controle sobre produção,
demanda e previsões que auxiliem uma melhor utilização da eletricidade. Um conceito que
nos últimos anos tem se tornado alvo de vários estudos, considerando a importância da gestão
de energia, é o conceito de Smart Grids. Esse conceito que será descrito com maior
detalhamento ao longo desse trabalho, é uma ferramenta que possibilita realizar
monitoramento, previsões e melhorias sobre fatores essenciais do sistema de energia.
Contudo, para que Smart Grids sejam efetivamente confiáveis, se faz necessário realizar uma
restruturação da toda a cadeia de gestão de energia elétrica, o que possibilitará integrações
entre os diversos tipos de equipamentos, tecnologias de comunicação e tratamento de dados.
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Apesar do conceito de Smart Grids ter surgido com uma alternativa inovadora,
existem ainda muitas considerações a serem examinadas em trabalhos relacionados a esse
tema. Consequentemente, estudos em diversas vertentes se fazem necessários para tornar a
tecnologia das redes inteligentes ainda mais sólida e difundida na realidade mundial.
1.1 Objetivo Geral
Sabendo que várias áreas da tecnologia dos Smart Grids ainda necessitam de
aprofundamento científico, objetiva-se com este trabalho apresentar estudo mais aprofundado
sobre os principais métodos de comunicação utilizados para a estruturação de redes
inteligentes de energia eficiente e confiáveis. De um modo geral, discutem-se formas de
integração efetiva entre os elementos do sistema elétrico de potência, medição inteligente e
gerenciamento de energia. Além disso, objetiva-se também que esta monografia sirva de
referência – primeira leitura – para estudos sobre o que são os Smart Grids e qual a atual
realidade deles no Brasil.
1.2 Objetivos Específicos
Mesmo tendo como objetivo principal a integração dos elementos de uma rede através
de tecnologias de comunicação, existem inúmeros candidatos que seriam passíveis de
implementação segundo o foco deste trabalho. Entretanto, ao longo do desenvolvimento deste
estudo, conceitos e tecnologias específicas foram escolhidos devido a características que se
apresentaram mais relacionadas e adaptáveis à estrutura de sistemas de transmissão e
distribuição elétrica e ao conceito de Smart Grids, além da viabilidade de suas respectivas
aplicações. Especificamente, os alvos a serem discutidos ao longo deste trabalho se baseiam
na integração entre as seguintes tecnologias e padrões:


Powerline Communication;



Wireless;



Home Phoneline Alliance;



IEEE 1451;



IEC 61850;



ISA 100.

1.3 Justificativa do Trabalho
Redes de distribuição de energia são, de fato, estruturas muito complexas e envolvem
tecnologias e projetos de diversas áreas de estudo. Contudo, seguindo os preceitos que os
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Smart Grids propõem, que basicamente se destacam pela modernização e transformação das
redes de energia em estruturas inteligentes, o conjunto composto por cada segmento desses
sistemas não se torna realidade sem a existência de redes de comunicação que possibilitem
manipulação e processamento confiável dos dados produzidos. Logo, tal assunto é a
motivação para o desenvolvimento deste estudo.
1.4 Metodologia e Estrutura do Trabalho
Inicia-se pela exposição de definições que são essenciais para um entendimento
fundamental sobre Smart Grids e a forma pela qual essa tecnologia é estabelecida. Conceitos
sobre a estrutura da rede elétrica e a instrumentação presente em projetos de redes
inteligentes são os principais temas que visam o embasamento para o desenvolvimento deste
trabalho.
Com o intuito de mostrar a relevância deste trabalho no âmbito mundial e brasileiro,
dar-se-á ênfase à situação atual da utilização desta tecnologia e apresentar-se-á uma análise
crítica sobre sua utilização no Brasil. Os estudos relacionados especificamente às estruturas
de comunicação propostas para utilização em redes de energia inteligentes são então levados
em consideração nos capítulos posteriores à análise do panorama dos Smart Grids. As
principais tecnologias de comunicação escolhidas, Powerline Communication, Wireless e
Home Phoneline Alliance, e ainda, os padrões de comunicação, IEEE 1451, IEC 61850 e ISA
100, serão relacionados, descritos e discutidos de acordo com as aplicações possíveis
seguindo o tema do trabalho. Discute-se brevemente ainda algumas das principais soluções
comerciais desenvolvidas com estas tecnologias. Dando seguimento à estrutura do trabalho,
uma parte do estudo a ser realizado visa também trazer propostas de melhorias e inovações
para as instalações da rede de distribuição elétrica que se encontra instalada no Laboratório
de Máquinas Elétricas da Universidade Federal de Ouro Preto no Campus Morro do Cruzeiro.
Por fim, apresentam-se as considerações finais deste estudo e as sugestões para trabalhos
futuros.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Sistemas Elétricos de Potência
A energia elétrica é talvez um dos maiores exemplos de como a humanidade se tornou
dependente de determinadas tecnologias para que haja um progresso contínuo no
desenvolvimento econômico e na qualidade de vida. Sendo denominada até como
14

“combustível” (DIAS, 2007), sua capacidade de suprir as necessidades básicas para o
funcionamento de equipamentos, indústrias e lares a torna alvo de estudos para que a mesma
seja um bem infindável. Com a necessidade de se estudar mais a fundo os sistemas de
energia, os conceitos de sistemas elétricos de potência foram estabelecidos.
Um Sistema Elétrico de Potência (SEP) é descrito por suas responsabilidades que se
baseiam primariamente na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica (PABLA,
2004). Um sistema capaz de realizar a integração entre cada uma dessas etapas se torna hábil
a oferecer eletricidade, em condições de uso, para o usuário final, sendo este, por exemplo,
uma indústria ou residência. Ainda, trazendo essa definição à realidade deste trabalho, que é
a abordagem do conceito de Smart Grids, observa-se que esses sistemas inteligentes de
energia englobarão e estarão presentes em cada parte da estrutura de um SEP, desde a
integração entre diversas fontes geradoras de energia até o gerenciamento da qualidade de
energia do oferecida ao consumidor, assim como demonstrado na Figura 2.1.
Consequentemente, devido à importância dessa fundamentação dos sistemas elétricos de
potência quando relacionados às redes de energia inteligentes, busca-se revisar alguns
conceitos elementares da geração, transmissão e distribuição e energia. De forma mais
sucinta, pode-se dizer que a estrutura da rede de um sistema elétrico é a base fundamental
para a existência e estabelecimento das tecnologias atribuídas aos Smart Grids. Dessa forma,
para que as redes de energia inteligente sejam implantadas eficientemente, há a necessidade
da pré-existência de SEPs com infraestruturas bem edificadas.

Figura 2.1: Abrangência dos Smart Grids em Sistemas Elétricos de Potência.

De forma sucinta, a eficiência de um SEP é obtida seguindo fielmente determinados
requisitos (GOMES, 2012) como:


Continuidade;
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Conformidade;



Flexibilidade;



Segurança.

Os usuários da eletricidade abrangem áreas que são muito dispersas ou
conglomeradas, requerendo disponibilidade de energia ao longo de todo o dia; dessa forma, a
continuidade no serviço oferecido por uma concessionária de energia elétrica se faz de grande
relevância. Similarmente, sendo flexível um sistema possibilita uma maior adaptação a
diferentes topologias e dispersão dos serviços. Já quanto à conformidade de um SEP, há a
necessidade de se estabelecerem padrões para a geração, transmissão e distribuição de
eletricidade, para que seja possível a comercialização com melhor aproveitamento da energia.
O conjunto composto pelos requisitos citados não são de valia se um SEP não oferecer
segurança ao longo de toda sua cadeia produtiva, uma vez que seu produto final, que é a
energia elétrica, tem potencial de risco à integridade física dos consumidores quando não
manipulada em condições, procedimentos ou especificações corretas.
2.2 Smart Meters
Com a consolidação dos sistemas elétricos de potência, em especial a transmissão e
distribuição de eletricidade, o surgimento da comercialização de energia elétrica se tornou
inevitável. Consequentemente, a oferta de serviços relacionados à distribuição e manutenção
de energia elétrica se tornou um negócio rentável e promissor, resultando na criação de
concessionárias de energia elétrica. Embora houvesse uma grande demanda por essa
tecnologia devido à inovação trazida ao modo de vida das pessoas, essas concessionárias
desproviam de algum sistema que fosse capaz de mensurar o consumo de energia, dessa
forma possibilitando uma taxação sobre o uso da mesma. Instintivamente, durante o ano de
1888, Oliver Shallenberger criou um dispositivo que supria essa necessidade de medir o
consumo de energia elétrica de um usuário (ALFRED, 2008), sendo o primeiro medidor de
energia elétrica ou electricity meter.
Atualmente, esses medidores são calibrados para quantificar o consumo de energia
elétrica em kWh, que é a quantidade de energia necessária para alimentar uma carga com mil
watts de potência durante uma hora. Ainda, são comercializados basicamente nas versões
analógica, ciclométrica e digital, sendo os dois primeiros eletromecânicos e o último
eletrônico. Embora haja diferentes versões para um medidor e esses apresentem diferentes
características de funcionamento, o princípio básico de funcionamento dos dispositivos
16

eletromecânicos se dá através de um disco metálico que rotaciona com uma velocidade
proporcional à potência elétrica sendo consumida, assim movimentando marcadores que são
lidos posteriormente pela concessionária em períodos pré-estabelecidos. Já os medidores
eletrônicos são construídos com base na integração entre circuitos integrados específicos e
circuitos analógicos que fazem amostragem das medidas de corrente e tensão e as comparam
com valores de referência pré-programados, retornando valores de consumo na forma digital
após uma modelagem matemática dos dados obtidos (MOHANKUMAR, 2012). Alguns
modelos de medidores são apresentados na Figura 2.2.

Figura 2.2: Medidores de energia elétrica; a) Medidor Eletromecânico. b) Medidor Eletrônico. Fonte:
a) Nansen (2013); b) GE I210 Family (2013).

Levando em consideração os conceitos de Smart Grids, os medidores de energia
fazem parte de papel fundamental no estabelecimento dessas tecnologias. Isto deve ao fato de
alguns medidores eletrônicos inteligentes, também conhecidos como smart meters, serem
capazes de possibilitar uma comunicação em “dois sentidos” com seus provedores de energia.
Com o surgimento da possibilidade de receber eletricidade e dados, e ainda também retornar
informações às suas estações de controle, a ideia de smart metering se tornou realidade e
propiciou um maior avanço dos estudos sobre redes inteligentes de energia. Devido à
similaridade entre os termos, é de extrema importância ressaltar que smart metering e Smart
Grids são diferentes propostas de inovação. Smart metering é um conceito inserido dentro do
contexto dos Smart Grids e está ligado ao fato de medir energia elétrica através de medidores
inteligentes de uma forma mais engenhosa com a integração de tecnologias de informação,
sendo que estes smart meters fazem parte do grid de energia (KING, 2010) que,
resumidamente, é a infraestrutura de um SEP. Pela Figura 2.3 observa-se a abrangência dos
Smart Grids e a sua diferenciação entre medição inteligente de energia.
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Figura 2.3: Pirâmide da Cadeia Tecnológica dos Smart Grids. Adaptado de Kisker (2010).

3 SMART GRIDS
3.1 Conceitos
A busca por sistemas cada vez mais robustos, eficientes e integrados, assim como já
discutido, se mostra como um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico.
Semelhantemente, quando sistemas de energia elétrica estão em discussão, se torna difícil
imaginar um progresso no setor elétrico sem o conceito de Smart Grids. Os grids de energia
vêm se tornando de certa forma obsoletos devido à incessante crescente demanda de energia,
e ainda também devido às suas limitações de infraestrutura (HUANG; WANG; QIAN, 2012).
Smart Grids, também conhecidos como sistemas e redes de energia inteligente, são a maior
promessa do setor de energia para o presente e futuro próximo. Através da visão ampla que
os Smart Grids proporcionam e atuam, a Figura 3.1 ilustra a potencialidade de esta tecnologia
ser uma futura integradora de sistemas.
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Figura 3.1: Visão geral de uma rede inteligente. Fonte: nMentors (2013).

As redes inteligentes propõem uma integração do tradicional grid de eletricidade com
sensores, dispositivos de campo automatizados, medidores inteligentes, tecnologias de
comunicação e tecnologia de informação (AALAMIFAR; HASSANEIN; TAKAHARA,
2012). Essa proposta de automação da infraestrutura de produção, transmissão, distribuição e
uso de energia elétrica destaca-se por ser capaz de otimizar todas as mais necessárias
características dessas estruturas, ainda auxiliando na superação de determinadas limitações
das mesmas. Destacam-se como principais benefícios dos Smart Grids:


Transmissão mais eficiente de eletricidade;



Serviços de gerenciamento e operações com custo reduzido;



Maior controle e supervisão sob a infraestrutura do grid;



Maior integração com outras fontes de energia;



Auxilia na redução da demanda de energia;



Usuários se tornam mais conscientes e ativos sob o uso de energia;



Maior segurança.
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Com a existência de redes inteligentes se torna possível obter mais qualidade na
transmissão de eletricidade e uma oferta facilitada dos serviços oferecidos por uma
concessionária de energia uma vez que, esses sistemas passam a ser monitorados
remotamente da etapa inicial à final e a integridade de sua infraestrutura é observada em
tempo real. Através da integração dos sistemas de um Smart grid ainda se torna possível, com
a auxílio de ferramentas que possibilitam realizar previsões, obter análises estatísticas e
preditivas que auxiliam na otimização do balanceamento “demanda vs oferta” de energia. Os
usuários passam a ser mais ativos no sistema de energia pelo fato dessas redes inteligentes
proporcionarem um melhor gerenciamento sobre o consumo, explicitando características
específicas de cada indivíduo consumidor e como seus costumes “afetam” a conta de energia
elétrica.
Diferentemente dos tradicionais grids de energia, uma diferença essencial ao se
comparar com Smart grids é capacidade de comunicação em dois sentidos possibilitando não
somente produzir energia e transmitir para um usuário, mas também receber informações de
volta entre todos os pontos de conexão da rede. A Figura 3.2 ilustra essa diferença entre a
capacidade de comunicação em sistemas de energia. Nota-se que no grid tradicional não há a
existência de um tipo de “realimentação” da informação enviada pelo caminho entre geração
de energia e transmissão, nem mesmo entre a estação de distribuição de energia e o usuário
final. Entretanto, já em um Smart grid nota-se comunicação em dois sentidos, e ainda um
integração com outras fontes de energia e tecnologias de comunicação.

Figura 3.2: Diferença entre grids tradicionais e Smart grids. a) Grid tradicional de energia; b) Smart
grid. Adaptado de: SmartGrid.gov (2013).

Redes inteligentes de energia podem se tornar sistemas altamente complexos e
abranger inúmeras áreas do setor de energia, telecomunicações, automação e controle, entre
outras. Tendo isso em mente, com o intuito de simplificar essa atividade interdisciplinar das
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redes, uma proposta de divisão generalizada da infraestrutura dos Smart Grids é destacada
neste trabalho. A Figura 3.3 representa essa separação que é composta pelos tópicos:
mercados, geração, transmissão, operação, provedor de serviços e clientes.

Figura 3.3: Generalização da operação de um Smart Grid. Fonte: nMeters (2013).

A divisão de mercados representa as possibilidades de inserção da tecnologia dos Smart
Grids no mundo atual, levando em conta que uma das motivações do desenvolvimento de
novas tecnologias está atrelada às consequências econômicas de sua implementação. Dando
início a uma parte mais técnica, a divisão de geração representa as fontes e infraestruturas de
produção de energia, sendo esta ainda, acompanhada por uma das etapas que exigem maior
robustez nesta classificação que são os sistemas de transmissão de energia e informações.
EMS (Energy Management Systems) e DMS (Distribution Management Systems), conhecidos
respectivamente por sistemas de gestão de energia e sistemas de gestão de distribuição, em
conjunto com sistemas de supervisão e controle SCADA, são os principais componentes da
divisão de operações que é responsável por todo o gerenciamento e atividade de uma rede
inteligente. Por fim, a divisão de provedores de serviços é a responsável pela implantação e
fornecimento desses projetos à divisão final composta pelos clientes.
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Em síntese, a transição da infraestrutura atual até a conquista de um sistema que possa
ser base para um ambiente Smart Grid deve possuir basicamente as características
demonstradas na Tabela 3.1.
Tabela 3.1: Transição da infraestrutura atual para Smart Grid. Adaptado de: ASGI - World Economy
Forum (2009).

Estado Atual

Smart Grid

Analógico/Eletromecânico

Digital/microprocessador

Centralizado (geradores)

Decentralizado (geração)

Reativo (propenso a falhas e blackouts)

Proativo

Manual (restauração de campo)

Semi-automatizado, automatizado
(regeneração automática)

Preço tomado de uma só vez

Preço em tempo real

Sem/escolha limitada do consumidor

Múltiplos produtos para o consumidor

Comunicação direcional (se houver)

Comunicação bidirecional/integrada

Poucos sensores

Sensores e monitores ubíquos

Restauração manual

Manutenção baseada em desempenho e
condição

Transparência limitada com consumidores

Transparência com consumidores e

e reguladores

reguladores

Controle limitado sobre o fluxo de

Sistemas de controle pervasivos

potência
Confiabilidade estimada

Confiabilidade preditiva

3.2 Cenário Mundial
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Mundialmente os Smart Grids são a maior tendência para os próximos anos quando
assuntos sobre sistemas de energia são discutidos. Assim como mostrado na Figura 3.4, o
mercado global tem expectativa de superar o investimento de 400 milhões de dólares até o
ano de 2020, com 8,4% de Compound Annual Growth Rate (CAGR), que é definido como a
taxa de crescimento anual composto, sendo que a China será o líder nesta projeção.

Figura 3.4: Projeção de investimentos em Smart Grids entre os anos de 2013 a 2020. Adaptado de:
Fowler (2013).

Os investimentos mais específicos para a ideia de redes inteligentes de energia se
fortificaram primariamente nos EUA, que atualmente ainda é onde um maior número de
projetos está em andamento, sendo expandidos posteriormente expandidos para europa, ásia e
américa latina. Atualmente, de forma generalizada no mundo, a maior parte dos
investimentos está voltada para os primeiros passos necessários para a imposição desses
sistemas, que são a modernização dos grids de energia, instalação de medidores inteligentes,
sistemas de comunicação e sistemas de gerenciamento de energia.
Embora os Smart Grids ainda sejam uma tendência mundial muito forte para um
futuro próximo, alguns modelos experimentais de “cidades inteligentes” e alguns
investimentos em projetos que já estão em andamento em países como EUA, China e na
Europa. Alguns exemplos de projetos de maior relevância ao redor do mundo são:


America’s First Smart Grid City é o atual título da cidade de Boulder no
estado do Colorado, EUA. Com investimentos em torno de 100 milhões de
dólares a concessionária de energia local, Xcel Energy, transformou a cidade
em um laboratório vivo (FLETCHER; BEAUMONT, 2008) através da
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instalação de smart meters, painéis solares, extensões domésticas para recarga
de automóveis elétricos e sistemas de monitoramento em mais de 50 mil casas;


Pecan Street Project na cidade de Austin, Texas, EUA investiu 24,4 milhões
de dólares com o intuito de testar novos modelos de taxação de eletricidade,
medição inteligente de consumo doméstico de energia, veículos reabastecidos
com energia elétrica e o uso de energias limpas;



A concessionária de energia chinesa, State Grid Corporation of China,
anunciou que até 2015 planeja terminar a instalação de 300 milhões de smart
meters até 2015.



Na Europa, um dos projetos de maior relevância é o Telegestore, que busca a
instalação de mais de 32 milhões de smart meters em residências na Itália.
Outro projeto de grande expressão na união europeia é o Fenix, abrangendo
países como Alemanha, Espanha, França, Reino Unido, entre outros. Este
projeto tem o intuito de ampliar a integração dos DER (Distributed Energy
Resources, que se traduz como recursos de energia distribuídos) à rede de
energia elétrica européia através de gerenciamento decentralizado.

Esses projetos mostram uma visão geral da abrangência dos Smart Grids no mundo e
a situação atual do emprego de tecnologias para atualizar o setor energético e os serviços
relacionados ao mesmo.
3.3 Panorama Brasileiro
Assim como discutido em tópicos anteriores deste trabalho, a presença dos Smart
Grids no mundo já se tornou uma realidade palpável e fundamental no gerenciamento de
energia em países europeus e outros como EUA e Canadá. Embora em menor escala e ainda
em fase de discussões, as redes inteligentes de energia estão lentamente ganhando atenção e
se fortalecendo na América Latina. Isso vem ocorrendo especialmente após a publicação de
estudos que afirmam que estes países possam alcançar os maiores benefícios que a
infraestrutura dos Smart Grids pode oferecer (BERST, 2013). Inserido neste contexto
promissor da América Latina, o Brasil é apontado por ser o país mais proeminente e líder na
implementação de projetos de redes inteligentes de energia devido aos grandes projetos de
infraestrutura a serem realizados em suporte a eventos de grande relevância como a Copa do
Mundo de Futebol em 2014 e as Olimpíadas de 2016 (FEHRENBACHER, 2012), e ainda,
devido aos planos governamentais de aceleração de crescimento.
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Apesar do mercado brasileiro de energia estar em atual êxtase pelas grandes quantias
de investimentos planejadas ao setor, o atual panorama do sistema de gerenciamento de
energia do país ainda se apresenta muito limitado. Algumas companhias membro da
ABRADEE - Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica apontam alguns
tópicos como os mais críticos e desafiadores na implantação real de projetos com Smart
Grids no Brasil (MCNAMARA, 2013), sendo os mais relevantes:


A indústria brasileira de energia é diferente da maioria dos países pelo fato de
haver um baixo consumo de potência per capita;



Alto volume de perdas, técnicas e não técnicas, no sistema de transmissão e
distribuição de energia;



Cada grid de energia deve ser estudado e adaptado para um melhor aproveitamento
do sistema inteligente;



Regulamentações sobre Smart Grids, smart meters, sistemas de infraestrutura de
tecnologia de informação e comunicação ainda estão em discussão;



Aceitação e adaptação dos consumidores ao sistema, uma vez que estas pessoas
passam a ter um papel mais importante sobree a supervisão e utilização da energia
elétrica.

Projetos que involvem Smart Grids requerem um alto nível de investimento, dessa
maneira, segundo a realidade brasileira, os tópicos supracitados se tornam determinísticos na
viabilidade ou inviabilidade de redes inteligentes. Pelo fato do Brasil apresentar um baixo
consumo per capita de energia, por exemplo em comparação com países como EUA ou
Alemanha, assim como comprovado no Figura 3.5 por dados advindos do Banco Mundial, o
rendimento de aplicações com Smart Grids então deve ser meticulosamente estudado para
que se haja um retorno viável, principalmente econômico, sobre o investimento.
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Figura 3.5: Consumo de Energia (KWh per capita) por ano.

Quanto às perdas das redes elétricas, essas são possivelmente um dos maiores
desafios do projeto de qualquer grid de energia. Devido à complexidade do sistema elétrico,
desde a produção de energia até à disponibilidade da mesma aos usuários finais ocorre perda
de uma porcentagem significativa do potencial energético (Figura 3.5). Como principais
causas, destacam-se limitações técnicas como pobreza na qualidade de energia, problemas
durante a transmissão devido às dimensões do grid, instrumentação inadequada, mal
gerenciamento e distribuição, e ainda, o pior dos problemas no contexto brasileiro que são
perdas não técnicas como as instalações ilegais de energia. Segundo Nielsen (2013), estimase que a AES Eletropaulo, que é a maior empresa de distribuição de energia da América
Latina em termos de consumo, tem uma perda de 3,8% de sua capacidade devido a roubos
realizados por instalações ilegais de energia. Entretanto, o problema das perdas de energia,
principalmente por meio dos “gatos” (expressão utilizada para descrever uma conexão ilegal
de energia elétrica) e adulterações de medidores, ao contrário do que possa parecer, como
uma limitação para os Smart Grids, se torna na verdade um dos maiores motivadores da
implantação desses sistemas (HERZOG, 2013).
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Figura 3.6: Percentual de perdas totais sob a produção de energia no ano de 2012 nas maiores
concessionárias do Brasil. Adaptado de (Resende, 2013).

O uso de smart meters inviabiliza adulterações como as que podem ocorrem nos
medidores que se encontram presentes em quase toda a totalidade de instalações elétricas e
industriais atuais no Brasil. Além disso, a integração desses medidores inteligentes com redes
inteligentes é capaz ainda de proporcionar um controle em tempo real sobre a demanda e
consumo de energia. Dessa forma, através da supervisão e processamento dos dados advindos
de cada usuário, as concessionárias de energia passarão a ter uma maneira de rastrear ligações
irregulares na rede elétrica e agir sobre as mesmas, podendo até mesmo cessar remotamente o
fornecimento de energia para um determinado ponto (NIELSEN, 2013). Entretanto, embora o
conceito de Smart Grids seja uma ferramenta efetiva no combate a irregularidades no uso de
energia elétrica, a grandiosidade do projeto de uma rede inteligente não se torna justificável
somente por este fator (MCNAMARA, 2013).
A realidade dos Smart Grids no Brasil, até o atual momento, não é mais avançada
devido às limitações existentes devido à falta de legislações brasileiras específicas que
tornam legal e mais abrangente a implementação e estudos na área. As primeiras discussões a
respeito das redes inteligentes trouxeram a proposta de um projeto de legislação no setor,
sendo o mesmo dividido em duas etapas (OLIVEIRA; SOARES, 2012): primeiramente, a
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica seria a responsável pela regulamentação dos
smart meters, medidores inteligentes, definindo especificações e características técnicas
desses equipamentos para que sejam produzidos e/ou utilizados em projetos no solo
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brasileiro; em uma segunda etapa, o processo legal da integração com serviços de tecnologia
da informação, monitoramento e controle concluirá a formação básica da estrutura de
projetos. Entretanto, a primeira etapa que estava prevista para 2011, através da Audiência
Pública ANEEL no043, teve postergações devido a discussões sobre o preço de mercado dos
medidores, e posteriormente, projeções foram feitas para que investimentos de altas
proporções em projetos de redes inteligentes de energia de grandes dimensões se tornem
realidade entre os anos de 2013 a 2020.
3.3.1 Principais Projetos no Brasil
No Brasil, mesmo com um processo legal de regulação ainda em andamento, algumas
das principais concessionárias de energia em parceria com empresas privadas e universidades
já possuem o planejamento de desenvolver projetos na área de Smart Grids. Algumas dessas
fornecedoras de energia inclusive já deram passos iniciais na comprovação de redes
inteligentes como ferramenta de otimização de serviços.
No estado do Rio de Janeiro encontra-se um dos projetos mais avançados na área,
iniciado no ano de 2010 e estando ainda em plena fase de desenvolvimento e planejamento
para futuras extensões. A Light, concessionária de energia responsável pela distribuição de
energia e serviços relacionados em mais de 30 munícipios do Rio de Janeiro, junto com
empresas parceiras, divulgou o planejamento de investimentos que giram em torno de 65
milhões de reais e têm o objetivo de construir toda a infraestrutura necessária para a
estruturação de seu projeto Smart Grid, conhecido como Programa Smart Grid Light. Este
projeto encontra-se dividido em cinco principais partes, pela necessidade de se realizar
adaptações no sistema de forma progressiva para que e os usuários possam acompanhar esse
processo inovação no setor elétrico da região. Essas etapas para implementação do projeto
seguem o seguinte cronograma (SMART GRID LIGHT, 2010):


Desenvolvimento

da

infraestrutura

tecnológica

e

de

telecomunicações,

conjuntamente com a substituição dos medidores atuais por smart meters, e criação
de um sistema de certificação digital;


A automação da rede de distribuição de energia, com a finalidade de melhorar o
troubleshooting e a atividade da concessionária sobre limitações existentes ou que
possam surgir na rede, consistindo na segunda e terceira etapas;



A supervisão de consumo individual (considerada como uma das etapas mais
importantes deste projeto pelo fato de propiciar aos usuários finais uma ferramenta
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que possibilita uma otimização, oferecendo maior controle e eficiência sob o uso da
energia elétrica);


Construção de estações de abastecimento de energia para veículos que são dotados de
tecnologias híbridas e elétrica, tornando possível um reabastecimento seguro e eficaz.

Estando este projeto atualmente em andamento, a Light planeja que esta rede inteligente
complexa seja totalmente implantada ao longo dos próximos anos, adicionando ao sistema as
atividades inteligentes que já vêm sendo utilizadas pela concessionária, como sistemas de
previsão de demanda de energia e controle sobre atividades ilegais em sua rede elétrica.
A CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S. A., que é a maior responsável
pelo sistema de energia do estado de Minas Gerias, assim como a Light tem dado início a um
projeto inovador que tem o intuito de integrar essa nova tecnologia das redes inteligentes à
sua infraestrutura e seus serviços. Nomeado como Cidades do Futuro, este programa foi
iniciado na cidade de Sete Lagoas e tem se tornado referência no estudo sobre Smart Grids no
Brasil. Com investimentos de aproximadamente 20 milhões de reais, a CEMIG já conta o
funcionamento de 3800 medidores inteligentes em funcionamento, tendo como previsão que
até o ano de 2014 haja a presença de 8 mil smart meters no sistema da concessinária
(MORAES, 2012). Destaca-se ainda como uma parte altamente relevante para a questão
energética e das redes inteligentes do Brasil, o planejamento da CEMIG de ter como parte de
em seu projeto a implantação de uma usina de energia sola, que, com um custo de 25
milhões, serviria como fonte energética alternativa e seria incluída na rede Smart Grid,
propiciando os benefícios anteriormente citados.
O projeto de Smart Grid mais ousado em planejamento no Brasil foi anunciado pela
AES Eletropaulo e visa um investimento de 71 milhões de reais a ser realizado na cidade de
Barueri, com uma expansão para o município de Vargem Grande Paulista, no estado de São
Paulo (HERZOG, 2013). Sendo considerado como o maior teste das redes inteligentes no
país, a concessionária iniciou o processo de implementação de cerca de 60 mil medidores
inteligentes que devem até o final de 2015 constituir a primeira rede inteligente brasileira de
distribuição. Paralelamente à substituição desses medidores, tecnologias como o DMS
(Distribution Managemente System) e OMS (Outage Management System) estão sendo
estudados para serem integrados ao sistema da Eletropaulo, trazendo um processo de
automação sobre a detecção de falhas e atuação sobre as falhas técnicas que podem ocorrer
na rede de energia e são constatadas por clientes ou o próprio sistema. Adicionalmente, um
sistema de self-healing está em implantação e se tornará o responsável por uma
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reconfiguração automática do sistema, redirecionando rotas de energia e otimizando serviços
prestados pela concessinária (AES ELETROPAULO, 2012). A Figura 3.7 ilustra o esquema
de uma sala de controle usada pela AES Eletropaulo já com a estrutura necessária para o
supervisionamento de setores de sua rede inteligente.

Figura 3.7: Sala de controle e supervisionamento da AES Eletropaulo. Fonte: AES Eletropaulo (2012)

Ainda no estado de São Paulo, destaca-se o projeto piloto de rede inteligente de
energia em desenvolvimento na cidade de Aparecida do Norte, com previsão para 2015 e
nomeado como InovCity. A EDP Bandeirante é a concessionária local responsável pelo
investimento de 10 milhões de reais e planeja implantar quinze mil smart meters na cidade,
realizando também a instalação de um sistema de iluminação pública e semáforos baseados
em LED e a implantação de painéis solares domésticos (BARBOSA, 2011).
Estes projetos mostram que apesar do Brasil ainda necessitar de muitos investimentos
no setor elétrico, especialmente nas áreas relacionadas aos Smart Grids, o país busca inserir o
seu sistema energético nos padrões mundiais.

4 TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO EM SMART GRIDS
Entre as muitas características de uma rede inteligente de energia discutidas neste
trabalho, uma em particular se destaca e se torna o principal alvo deste trabalho. A
importância do estudo de conceitos efetivos de comunicação em Smart Grids é essencial pelo
fato destes sistemas proporem uma integração entre os mais diversos níveis de tecnologias
empregados em sua infraestrutura. Devido à complexidade e grande abrangência dos Smart
Grids,

sem

o

estabelecimento

de

padrões

de

comunicação

que

proporcionem

interoperabilidade e um eficiente meio de transmitir e processar dados, essa tecnologia se
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torna intangível. Ainda, segundo Yan et al (2013), as motivações para o estudo dos meios de
comunicação para estas redes inteligentes, assim como mostrado na Figura 4.1, estão
relacionadas principalmente às características de operação, ambiente e sistema:


Operação: meios de comunicação bem estabelecidos podem proporcionar
maior confiabilidade e qualidade dos serviços oferecidos em um sistema
inteligente de energia, tendo como consequência clientes com um maior
entendimento do sistema e fornecendo ferramentas que os auxiliam a usar
esses serviços

mais

eficientemente.

Paralelamente, com

um

maior

conhecimento sobre as operações envolvidas há uma maior compreendimento
dos regulamentos empregados na taxação de serviços.


Ambiente: Smart Grids com sistemas eficientes de comunicação são capazes
de oferecer uma melhor análise do uso de energia elétrica, resultando em
utilização mais precisa de seu potencial o que propicia a diminuição do uso de
energia e redução de emissão de degradantes ambientais. Ainda, sua
habilidade de possibilitar a integração controlada de várias fontes de energia
torna o sistema mais equilibrado e independente de uma só forma de geração.



Sistema: infraestruturas de comunicação têm a capacidade de prover estudos
em tempo real sobre um SEP, consumo de energia e previsões de demanda que
otimizam o sistema elétrico. Consequentemente, através de um uso otimizado
uma maior produtividade pode ser obtida.

Figura 4.1: Infraestrutura de Comunicação em Smart Grids. Adaptado de Yan et al (2013).
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4.1 Powerline Communication
Nos últimos anos, com uma ampliação do estudo sobre redes inteligentes de energia,
um número significativo de trabalhos tem colocado a tecnologia Powerline Communication
como o principal candidato para estabelecer infraestruturas de comunicação em Smart Grids
(AALAMIFAR; HASSANEIN; TAKAHARA, 2012). Powerline Communication, conhecida
pela sigla PLC, é uma proposta de tecnologia de comunicação que se baseia no em transmitir
dados através da rede de transmissão de energia de um SEP. Alguns dos pontos mais fortes
desta tecnologia são destacados por:


Utilização da mesma estrutura física dos grids de energia eliminando a
necessidade de novo cabeamento;



Acesso ilimitado a toda abrangência do sistema de transmissão de enegia;



Habilidade de oferecer altas taxas de aquisição de dados para estabelecimento
de redes de comunicação;



Divisão de faixas de frequência para transmissão específica de dados;



Combinação com outros tipos de tecnologia.

Em contrapartida, apesar de ser uma tecnologia muito promissora para Smart Grids, a
PLC apresenta algumas limitações que coloca em dúvida sua capacidade de ser o melhor
candidato para o problema de estabelecer uma infraestrutura de comunicação eficiente e
confiável neste contexto (AALAMIFAR; HASSANEIN; TAKAHARA, 2012). Assim como
discutido por Braga (2008), as principais desvantagens presentes na utilização da tecnologia
PLC se apresentam por:


Baixa segurança;



Ambiente altamente suscetível a ruídos e interferências eletromagnéticas;



Oscilações de cargas e desbalanceamento da rede elétrica;



Degradação de sinal em instalações elétricas antigas;



Regulamentação em estabelecimento no Brasil.

Devido ao fato da infraestrutura da rede elétrica não ter sido especificamente
projetada pra realizar transmissão de dados, a tecnologia PLC apresenta limitações quanto a
questões de segurança na transmissão e processamento de dados, resultando na necessidade
de se criptografar a informação a ser transmitida na rede. SEP’s são tradicionalmente
conhecidos por serem sistemas altamente ruidosos pelo fato de lidar com altos valores de
eletricidade e sua rede ser dinâmica devido a oscilações constantes de cargas na rede. Dessa
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forma, as variações provocadas na rede elétrica podem provocar variação nos sinais da PLC,
mesmo que esses ainda atuem em diferentes frequências.
Sabendo que a rede elétrica é o meio de transmissão, consequentemente, a qualidade
do cabeamento utilizado pelos usuários e concessionárias de energia afeta a eficiência de uma
rede de comunicação baseada em PLC, fazendo com que instalações elétricas antigas se
tornem ambientes não adequadas para a utilização dessa tecnologia. Ainda, no Brasil existem
algumas limitações como a falta de regulamentações específicas para a utilização da
tecnologia PLC, em especial quando o conceito de Smart Grids é o alvo da discussão.
Embora ainda necessitem avanços na regulamentação da PLC no Brasil, algumas resoluções
publicadas pela ANEEL deram início à implementação da tecnologia no país. Como exemplo
para isto, destaca-se a resolução normativa 357/2009 que estabelece algumas diretrizes para a
transmissão de dados através de PLC, especialmente abordando o conceito de BPL –
Broadband over Power Line que também será alvo de breve discussão nesse trabalho.
Uma das formas mais eficientes de contornar uma das maiores limitações do uso de
PLC, ainda com maior particularidade em Smart Grids, que é a interferência ruidosa da rede,
é presentada em estudos como o de Maneerung; Sittichivapak e Hongesombut (2011) em que
a ideia de OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing é aplicada à modulação do
sistema oferecendo uma melhor performance pelo fato seu método realizar uma espécie de
subdivisão independente nos canais de fluxo de dados, assim não acorrendo distorções no
sinal.
A tecnologia PLC classifica-se em três faixas principais de funcionamento baseado-se
essencialmente na distância de transmissão, taxa de fluxo de dados, sendo essas faixas ainda
separadas por baixa, média e alta frequências. Entretanto, como o foco deste trabalho é a
aplicação desta tecnologia à ideia das redes inteligentes de energia, o conceito de PLC-BPL
surge como principal candidato. BPL é capaz de prover altas taxas de transmissão de dados
utilizando frequências maiores que 1 MHz. Adicionalmente, pelo fato da Broadband over
Power Line proporcionar comunicação em duas direções e já se encontrar estabelecida em
padrões como o IEEE 1901 (IEEE 1901, 2010), sua aplicação em Smart Grids se mostra de
grande vantagem.
4.1.1 Principais Fabricantes de Tecnologias em PLC
Como forma de exemplificar o atual desenvolvimento da tecnologia PLC, e ainda a
forma que esta vem sendo utilizada comercialmente, apresentam-se alguns fabricantes que
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utilizam Powerline Communication na produção de algumas soluções e algumas breves
explicações sobre suas aplicações. Citam-se como principais fabricantes e respectivos
produtos:


ABB: ETL600 R4, MCD80, DLTC;



Alstom: e-terragridcom BPL, e-terragridcom T390;



Echelon: PLC-22 Analyzer, PLC Development Support Kit;



GE: smart meters;



Motorola: Powerline MU;



Panasonic: HD PLC Ethernet Adapter;



Siemens: PowerLink.

Entre as soluções destaca-se o PowerLink da Siemens, representado na Figura 4.2-a,
que é uma solução de comunicação baseada na estruturação de sistemas PLC, em que a
utilização de multiplexadores multifacetados possibilitam uma integração em diversas
interfaces de comunicação. Já o e-terragridcom BPL produzido pela Alstom, representado na
Figura 4.2-b, é uma tecnologia projetada com o conceito de Smart Grid em sua estrutura. Esta
ferramenta possibilita a criação de redes PLC-BPL com foco em smart metering, automação
e monitoramento de linhas de distribuição de média potência.

Figura 4.2: Produtos baseados em PLC. a) PowerLink da Siemens; b) e-terragridcom BPL da Alstom.
Fonte: a) Siemens AG (2008); b) Alstom Grid (2013)

4.2 Wireless
As tecnologias de comunicação wireless estão cada dia mais presentes na arquitetura
de redes por sua capacidade de não se restringir à necessidade de cabeamentos e limitações
física impostas pelo ambiente. Devido às suas características, essa tecnologia é aplicada aos
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mais diversos tipos de ambientes e implantada em variados setores como telefonia, setor
industrial e doméstico. Entretanto, assim como ilutrado pela Figura 4.3, para cada tipo de
implementação existem variações dessa tecnologia quanto à capacidade de transmissão de
dados, complexidade, custo e adaptação ao ambiente. Redes wireless surgem ainda como
uma grande ferramenta no conceito de Smart Grids uma vez que seus nós de comunicação
são elos críticos na transmissão e processamento de dados de fontes variadas, inseridas dentro
da complexidade de uma rede inteligente (WALLS, 2013).

Figura 4.3: Variedade de tecnologias wireless. Fonte: The ISA100 (2008).

Sabendo que o ambiente Smart Grid é altamente complexo, envolvendo a integração
de componentes e tecnologias em diversos níveis e capacidades de alcance, há a necesidade
de realizar uma adaptação entre cada tipo de tecnologia wireless em seu ambiente mais
adequado. Apesar das variedades do wireless, o conceito de oferecer um meio de
comunicação sem fio é generalizado; assim, essa adequação se deve ao fato de certas
tecnologias terem propriedades mais específicas e oferecerem maiores benefícios que outras
quando aplicadas à mesma funcionalidade. Entre as variações da tecnologia wireless,
destacam-se o ZigBee, WiMax, 3G, Mesh e WLAN. A Tabela 4.1 resume quais as principais
característicias e aplicações das tecnologias sem fio para ambientes Smart Grids (AVIAT,
2011):
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Tabela 4.1: Especificações de tecnologias wireless para Smart Grids. Adaptado de: Aviat (2011).

Descrição

ZigBee

WiMax

3G

MESH

WLAN

Padrão wireless

Wireless MAN

Wireless de

WMN

WLAN e

mesh para

(metropolitan

áreas extensas

(Outdoor

HAN

WHAN’s

area network)

para ligações

Wireless

(wireless home

telefônicas. de

Mesh

area network) ou

video e

Network) =

PAN (personal

transmissão de

rede de

area network)

dados

comunicação
feita por nós
rádio
organizados
em topologia
MESH

Cobertura

Até 50 metros

3 a 4 milhas;

3 a 5 milhas

0 a 15 milhas

100

maiores

em terreno

metros em

distâncias com

montanhoso;

ambiente

menor taxa de

30 a 45 milhas

fechado;

transmissão

em terreno

250

plano

metros em
ambiente
aberto

Padrões

ZigBee Alliance;

IEEE 802.16d-

UMTS;

IEEE 802.11;

IEEE

IEEE 802.15.4-

2004

EDGE; EV-

802.16

802.11b/g/

2003

DO

n

Aplicação em

Gerenciamento e

AMI

AMI

Conexão de

HAN e

Smart Grids

monitoramento de

(Advanced

backhaul;

última milha

automação

energia em HAN:

Metering

Redes de

para

doméstica

smart meters;

Infrastructure)

comunicação;

residências e

iluminação

e SCADA

Força de

nós de

inteligente e

backhaul

trabalho

construção;

móvel

AMI

equipamentos
eletrônicos.

backhaul;
monitorament
o remoto
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Vantagens

Desvantagens

Baixo custo;

Eficiente

Amplamente

Configuraçõe

Baixo

baixo consumo de

backhaul de

utilizado;

s MIMO;

custo; uso

potência; rede

dados; redes

estável,

Antena

e

mesh auto

escaláveis e

madura e

integrada;

conhecime

organizável;

simples;

padronizado;

Facilmente

nto amplo;

baixas taxas de

Velocidades

grande

escalável;

padrões

dados suportando

mais rápidas

número de

Cobertura

estáveis e

grande número de

que 3G;

oferecedores

melhorada

maduros

usuários

variedade de

de serviço

sobre

projetos pra

obstáculos e

gateways

falhas em nós

Ligação à ZigBee

Perda de altas

Redes

Latência

Cobertura

Alliance;

taxas de

públicas de

existente

e

especificação

transmissão

celular são

devido aos

distâncias

para energia

sobre longas

instáveis e

hops

pequenas;

inteligente ainda

distâncias;

inseguras; Não

múltiplos;

Problemas

em

Largura de

adequada para

Complexidad

de

desenvolvimento

banda é

dados grandes

e da rede

segurança

compartilhada

e aplicação de

mesh

por usuários

alta largura de

aumenta com

banda

cada nó

Uma desvantagem basicamente generalizada dos sistemas wireless está relaciona à
capacidade de segurança provida pelo sistema, uma vez que esse sinais podem ser
interceptados. Isso pode ser comprovado na discussão feita por White (2013), em que
comprova-se a fragilidade de sistemas sem fio mal estruturados, sendo possivel interceptar
dados de smart meters e potencialmente causar blackouts e danos aos sistemas de
gerenciamento de energia. Algumas restrições do uso dessas tecnologias ainda são registradas
em ambientes muito ruidosos devido a interferências eletromagnéticas, assim como em
SEP’s. Embora constatem-se limitações relacionadas às redes wireless, estudos já mostram
alguns avançados alternativos para a melhora dessas tecnologias, especialmente para
aplicação no conceito de Smart Grids.
4.3 Home Phoneline Alliance
Uma tecnologia que desde a década de 90 tem se consolidado e vem se destacando no
projeto de redes de comunicação, principalmente no âmbito doméstico, é a tecnologia Home
37

Phoneline Alliance, comumente conhecida pela sigla HPNA. Esta tecnologia se tornou muito
adotada por companhias distribuidoras de serviços de telefonia, tv a cabo e internet pela sua
capacidade de possibilitar transmissão de dados, voz e imagem através de um mesmo
cabeamento coaxial (NETTO, 2012) e redes telefônicas. As principais vantagens para
implementação da tecnologia HPNA são:


Baixo custo relativo à fibra óptica;



Interoperabilidade;



Alta velocidade na transmissão de dados;



Centralização da transmissão em um cabeamento;

A HPNA é uma forma barata de se projetar uma rede de transmissão de dados devido
às características físicas de sua arquitetura e pelo fato desta possibilitar uma integração entre
diversas tecnologias em somente um modelo de cabeamento. A habilidade de propiciar uma
transmissão mútua de dados, voz e imagem se deve ao fato de que cada tipo de informação é
transmitida numa frequência diferente, assim, oferecendo interoperabilidade de forma que
nenhum serviço interfira no funcionamento de outro.
Ao longo do desenvolvimento desta tecnologia, algumas versões foram adaptadas,
melhoradas e se tornaram mais abrangentes e interativas com as novas tecnologias existentes
no mercado. A HPNA se apresenta basicamente nas versões 1.0, 2.0, 3.0 e 3.1, sendo que a
HPNA 3.1 é descrita como a mais adaptável ao projeto de redes de energia inteligentes,
principalmente por seu potencial de transmitir dados com até 256 Mbps e frequência de
operação similar à tecnologia BPL, entre 12 e 44 MHz. Na Figura 4.4 demonstra-se uma
comparação entre a abrangência em frequência da HPNA 3.0 e 3.1, salienta-se sua operação
em faixas de frequência diferenciadas de outros sinais como o de televisão.
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Figura 4.4: Faixas de Modulação da HPNA. Fonte: HomePNA (2010).

A tecnologia HPNA é trazida como forma alternativa de meio de comunicação para a
aplicação em Smart Grids. Isso ocorre por oferecer maior flexibilidade aos usuários finais e
concessionárias de energia elétrica através de suas inserções na rede inteligente de energia
baseando-se em adaptações e menores mudanças na estrutura já existente.
4.3.1 Principais Fabricantes de Tecnologias em HPNA
Considerando o objetivo de ser uma fonte informativa sobre as tecnologias utilizadas
em redes inteligentes, assim como discutido durante a Powerline Communication, há a
necessidade de exemplificar como essas tecnologias são empregadas comercialmente e quais
são os principais fornecedores dessas soluções. Dessa forma, destacam-se alguns fabricantes
e seus principais produtos:


CIANET Networking: Switch Master HPNA 3.1 Indoor e Outdoor, Conversor
Coaxial HPNA 3.1 MXU;



Motorola: HomePNA Adapter;



D-Link: HomePNA Coax Ethernet Network Adapter;



TRENDnet: TPA-311.

O HomePNA Adapter da Motorola, representado na Figura 4.5, é um exemplo de
tecnologia, que com o progresso advindo de estudos no setor, ultrapassou as barreiras de
compatibilidade antes existentes entre sistemas Ethernet e HPNA. Fazendo uma colocação
mais específica, esse dispositivo proporciona de forma inteligente, entre suas várias
funcionalidades, a possibilidade de conversão Ethernet 10/100 para HPNA 3.1, facilitando a
integração de sistemas, evitando que maiores implementações se façam necessárias, como
por exemplo a extensão do cabeamento na ampliação de uma rede. Dessa forma, um sistema
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já existente que englobe a tecnologia de comunicação HPNA pode ser utilizado para facilitar
a conexão entre os nós de uma rede e assim simplificar e otimizar projetos.

Figura 4.5: HomePNA Adapter da Motorola. Fonte: Motorola (2007).

5 PADRÕES DE COMUNICAÇÃO EM SMART GRIDS
5.1 IEEE 1451
Quando a questão de estruturar eficazmente meios de comunicação vem à tona, além
da indispensabilidade de tecnologias responsabilizadas por um meio de contato, se faz
necessária a imposição de padrões que possibilitem uma transmissão de dados seja acessível
e compreensível para todos os nós interessados da rede de comunicação. Padrões de
comunicação são arquitetados para ser a base dos componentes de sensoriamento e
instrumentos de atuação, que podem ser genericamente descritos como transdutores. Em uma
linguagem técnico-científica acessível, transdutores são caracterizados como dispositivos
capazes de converter um determinado tipo de energia em outro. Levando em consideração o
conceito de comunicação em Smart Grids, padrões de comunicação como o IEEE 1451
oferecem uma forma de se estabelecer um meio comum para integração e padronização de
tantos componentes que formam uma rede de energia inteligente.
O IEEE 1451 é um padrão de comunicação que impõe uma arquitetura base para o
desenvolvimento da interface de transdutores inteligentes. Segundo Lee e Song (2008), entre
as principais características de um transdutor com tecnologia da família IEEE 1451,
destacam-se:


Auto identificação e descrição;



Auto diagnóstico e auto calibração;



Noções de localização e tempo;



Processamento e formatação de dados;



Protocolos de comunicação.
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Tais características são obtidas devido à arquitetura proposta, assim como
representado na Figura 4.6, em que conceitos como os de TEDS, NCAP, TIM e TII
proporcionam certa flexibilidade ao sistema. Nota-se ainda que essas características fazem
parte da proposta envolvida no conceito de Smart Grids, proporcionando uma análise em
tempo real dos componentes do sistema, com a utilização de inteligência computacional para
otimizar a comunicação e propriamente a rede de energia. TEDS, que é um acrônimo para
Transducer Electronic Data Sheets, é um meio de armazenagem eletrônica de todas as
informações características sobre o transdutor e seu funcionamento, fornecendo maior
confiabilidade nos dados, facilidade na conexão e instalação mais rápida. O NCAP, Network
Capable Application Processor, é responsável pelo processamento e função de comunicação
dos módulos dos transdutores em rede. Já o TIM, Transducer Interface Module, se destaca no
condicionamento de sinais e conversão de dados. Por fim, o TII, Transducer Independent
Interface, que é uma interface de conexão entre TIM e NCAP.

Figura 4.6: Arquitetura de um transdutor inteligente baseado em IEEE 1451. Adaptado de: Lee e Song
(2008).

Outra característica de grande relevância do padrão IEEE 1451 é a flexibilidade
apresentada em sua família, sendo que cada subdivisão definida pelos padrões IEEE 1451.1,
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1451.2, 1451.3, 1451.4, 1451.5, 1451.6, 1451.7 e 145.7 possui uma característica favorável a
determinadas interfaces de comunicação.
5.1.1 IEEE 1451 Aplicado a HPNA, PLC e Wireless
No intuito de demonstrar mais tecnicamente a aplicação da algumas subdivisões da
família do padrão IEEE 1451, discute-se sua integração no contexto da comunicação, bem
como sua inserção no ambiente Smart Grid.
Segundo Lee e Song (2008), a subdivisão 1451.1 define especificações da interface de
transdutores inteligentes em rede. Um modelo de dados é o responsável pela identificação da
forma de comunicação através da interface deste padrão, considerando comunicações locais e
remotas, tendo ainda um modelo de objetos que determina os tipos de componentes de
software usados no projeto de sistemas de aplicativos. Paralelamente, este padrão é descrito
por definir como os NCAPs se comunicam, possibilitando uma interação entre todos os nós
da rede e tornando-o uma ferramenta de aplicações de controle e medição distribuída.
Concomitantemente, apesar da ideia de que a subdivisão 1451.3 trouxe uma
generalização da arquitetura de transdutores inteligentes, estudos apontam que os primeiros
passos do desenvolvimento da camada física deste padrão foram baseados nas especificações
de projeto da tecnologia HPNA (LICHT; MOELLER; MORKHOJ, 2002). A Figura 5.1
exemplifica como as arquiteturas IEEE 1451.1, 1451.3 e HPNA estão interligadas.
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Figura 5.1: Arquitetura e interface entre IEEE 1451.1, 1451.3 e HPNA. Fonte: Licht; Moeller e
Morkhoj (2002).

Ainda considerando a tecnologia Powerline Communication, um estudo realizado por
Bertocco et al (2011) demonstrou a viabilidade do uso desta tecnologia como um meio para
comunicação entre transdutores inteligentes com base nas características de frequência de
operação da Broadband Power Line, assim como já discutido neste trabalho. Essa viabilidade
poderia ser construída através da adaptação da arquitetura de subdivisão IEEE 1451.5 que
estabelece especificações para um interfaceamento baseado em comunicação Wireless. A
Figura 5.2 exemplifica como as tecnologias Wireless e PLC podem ser adequadas ao padrão
IEEE 1451 e inseridas no conceito de redes de energia inteligentes.
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Figura 5.2: Arquitetura IEEE 1451 com PLC e Wireless. Fonte: Bertocco et al (2011).

5.2 IEC 61850
A proposta mais elementar de sistemas baseados em Smart Grids é a automação do
sistema elétrico de potência, uma vez que sem essa modernização a criação de redes de
energia inteligente se torna intangível. Devido ao fato de que cada parte de um SEP é
elemento fundamental na estruturação de um grid de inteligente, quando se tem como alvo a
elaboração de projetos de comunicação, há a necessidade de buscar alternativas que
possibilitem integrar todo o sistema de forma sólida para que haja suporte para futuras
adequações. Dessa forma, a norma IEC 61850 surge como uma ferramenta de extrema
relevância pelo fato de ser uma proposta já consolidada de regulamentação a qual tem como
principal objetivo a automação de subestações elétricas.
A IEC 61850 surgiu como uma proposta de padronização de sistemas de automação
em subestações de energia, principalmente no âmbito das tecnologias envolvidas no projeto
de redes de comunicação e sistemas relativos a essas estruturas. A necessidade de um padrão
como este surgiu da grande variedade de dispositivos, protocolos e arquiteturas sendo
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desenvolvidos por diferentes fabricantes resultando em restrições de compatibilidade entre
tecnologias e pouca liberdade para projetistas. Entre as principais proposições estabelecidas
por esse padrão destacam-se (PRAT; RODRIGUEZ; MAGNAGO, 2011):


Interoperabilidade para vários fabricantes de dispositivos eletrônicos
inteligentes (IED);



Definição de dados baseada em modelo avançado de orientação a objetivo
trazendo especificações de dados inteiros invés de modelos simples com
definição de dados por endereçamento numérico;



Mapeamento para TCP/IP e Ethernet;



Capacidade de comunicação e integridade de dados ampliada;



Sistemas de comunicação integrados;



Gerenciamento robusto de subestações de energia;



Divisão geral em: Modelo de dados (modelo de objetos), serviços de
comunicação (acesso e câmbio de dados) e linguagem de configuração de
subestação (SCL).

Focando no conceito de redes inteligentes, o padrão IEC 61850 se torna uma
ferramenta de grande significância pelas suas características que visam uma padronização
generalizada de todos os processos envolvidos durante procedimentos de comunicação. Na
Figura 5.3 é possível notar como um sistema baseado em IEC 61850 pode ser estruturado.
Adicionalmente, devido à essa generalização se torna possível expandir a automação de
subestações para nós maiores de um SEP e consequentemente estabelecer uma padronização
dos meios de comunicação em todo o sistema. Dessa forma, viabilizando o projeto de um
Smart Grid.
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Figura 5.3: Arquitetura generalizada da norma IEC 61850 na automação subestações elétricas.
Adaptado de: Paulino (2007).

5.2.1 IEC 61850 Aplicado a PLC
Sabendo que atualmente o padrão IEC 61850 é uma das formas de regulamentação
mais eficientes e difundidas no setor de energia elétrica, se questiona quais seriam os
melhores meios de comunicação a serem integrados com essa tecnologia. Ainda, tendo em
vista que para projetos em Smart Grids a Powerline Communication é um dos candidatos
mais cotados a se responsabilizar pela transmissão de dados, questiona-se a viabilidade de
fundir essas duas tecnologias; o IEC 61850 dando suporte à arquitetura de sistemas
inteligentes, possibilitando interoperabilidade e a PLC fornecendo uma forma eficiente de
comunicação atingindo toda a rede.
O estudo realizado por Giustina et al (2013) propôs a automação de grids de
distribuição de energia utilizando o padrão IEC 61850 e estruturando os meios de
comunicação com PLC, mais especificamente com características de BPL, assim como já
discutido neste trabalho. Como conclusões advindas desta pesquisa, constatou-se que essa
integração pode ser eficientemente adquirida uma vez que há similaridades entre as
características de tempo de grids de média voltagem, e ainda, entre as classes de tempo de
transferência do padrão IEC 61850. Como resultado dessa junção de tecnologias, torna-se
possível obter um ambiente de smart metering como rápida interação fazendo com que redes
inteligentes de energia possam ser estruturadas também neste contexto.
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5.3 ISA 100
Devido à grande invasão das tecnologias wireless nos mais diversos ambientes
industriais, domésticos de grande, médio ou pequeno porte, estabelecer conexões sólidas,
seguras, eficientes e com facilidade se tornou um desafio. Sabe-se que quando há uma grande
gama de opções a se optar, nem sempre os dispositivos que se conectam a essas redes são
capazes de beneficiarem-se de certas características da tecnologia ou ainda não possuem ao
menos acesso às mesmas. O ISA100 é um comitê formado pela ISA, International Society of
Automation, e tem como principal objetivo estabelecer padrões e formular informações que
definem procedimentos para a implementação de sistemas wireless em um ambiente de
automação e controle com foco no nível de campo (THE ISA100, 2008).
Assim como já discutid, tecnologias wireless podem ser convenientes instrumentos
para o projeto de Smart Grids, e neste contexto o ISA100 por sua vez traz como principal
ferramenta o padrão ISA100.11a. Este padrão vem se destacando no mercado por apresentar
as seguintes características e ofertas de serviço:


Maior confiabilidade devido à detecção de erros aprimorada;



Maior segurança;



Interoperabilidade;



Maior robustez na presença de interferência;



Coexistência com outras redes wireless;



Gerenciamento de energia;



Múltiplo suporte aos principais protocolos como Profibus, Modbus, HART,
entre outros;



Serve às classes de aplicação de 1 a 5 para dispositivos fixos, portáteis e
móveis.

A arquitetura do ISA100.11a, que é baseada no modelo OSI (BASSET, 2013), foi
desenvolvida com o intuito de suprir algumas limitações existentes em outras tecnologias
wireless, sendo que as mais críticas são as questões de segurança, confiabilidade e robustez.
Sob essas considerações, todas as camadas desta arquitetura respeitam níveis de segurança e
através de uma detecção de erros aprimorada esse padrão oferece maior confiabilidade na
transmissão de dados. Interoperabilidade é garantida entre dispositivos ISA100 devido à
padronização das interfaces básicas necessárias pra interação, possibilitando ainda certa
liberdade a fabricantes para customizarem seus produtos em determinados aspectos sem que
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interfira nesta característica. A habilidade de ser integrado com os principais protocolos de
comunicação existentes no mercado torna este padrão uma ferramenta de fácil aquisição e
maior aceitação no mercado, sendo ainda capaz de ser implementado nas 5 classes de
aplicação, assim como como mostrado na Tabela 5.1.

Categoria
Segurança
Controle

Classe
0
1
2

Monitoramento

3
4

5

Aplicação
Ação de emergência
Controle regulatório em
malha fechada
Controle supervisório
em malha fechada
Controle em mala aberta
Alerta

Registro e
download/upload

Descrição
Sempre crítico
Frequentemente crítico
Geralmente não crítico
Envolvimento humano
Consequência
operacional de curta
duração (ex.:
manutenção eventual)
Sem consequência
operacional imediata
(Coleta de histórico,
sequência de eventos,
manutenção preventiva)

Crescimento da pontualidade de mensagem

Tabela 5.1: Classes de Aplicação do padrão ISA100. Adaptado de: The ISA100 (2008).

Complementarmente, a Figura 5.4 ainda ilustra a forma com que a arquitetura do
ISA100 é instituída. Nota-se que a rede de comunicação possui uma estrutura principal
chamada backbone que possibilita ser acessada diretamente por um dispositivo, sendo ainda
possível realizar re-roteamentos dos caminhos de comunicação para atingir todos os
elementos da planta. Em consequência, a viabilização de sua aplicação em Smart Grids se
torna favorável, uma vez que essas redes inteligentes abrangem um sistema com um número
significativo de dispositivos se comunicando concomitantemente.
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Figura 5.4: Arquitetura do Padrão ISA100.11a. Adaptado de: The ISA100 (2008).

Embora o ISA100.11a. tenha sido uma ferramenta desenvolvida primariamente para o
uso no campo industrial, observa-se um grande potencial para a aplicação desse padrão em
redes inteligentes de energia devido às suas vantagens sobre outros padrões mais usuais.
Além disso, a proposta wireless em Smart Grids pode otimizar, trazendo simplicidade, a
forma com que as comunicações do sistema são estabelecidas.

6 PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA QUE SE
ENCONTRA INSTALADA NO LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
A Universidade Federal de Ouro, Campus Morro do Cruzeiro, possui sua própria
subestação de energia que é responsável por distribuir energia elétrica para todas as
instalações do campus. Sabe-se ainda que uma das despesas mensais de maior relevância para
a universidade é advinda do alto consumo de energia devido às especificidades de
laboratórios e sistemas de iluminação que são essenciais para o funcionamento desta
instituição de ensino. Sabendo que o conceito de Smart Grid é recente e na UFOP vem-se aos
poucos iniciando estudos nesta área, propõe-se aqui a fase inicial de uma proposta de
automação e renovação desta subestação seguindo os conceitos mais difundidos atualmente.
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Serão necessários estudos que formulem a atual situação da subestação e os
componentes existentes na sua estrutura, bem como as tecnologias envolvidas em suas
atividades. Uma possibilidade seria a implantação de um sistema secundário de energia,
como um sistema de captação de energia solar ou eólica, que poderia ser integrado ao sistema
diminuindo o consumo da energia comprada da concessionária, ou ainda, fazendo uma oferta
de venda dessa energia extra produzida através de sistemas inteligentes instalados na
subestação. Segundo a Equipe Técnica da Coordenadoria da UFOP (2012), manutenções são
realizadas periodicamente na subestação para realizar ajustes em conexões e amostrar a
resistência dielétrica dos isolantes de transformadores e disjuntores. Surge então outra
possibilidade de real implantação dos conceitos de Smart Grids através do projeto de um
sistema automático de monitoramento de conexões, e ainda, sendo possível realizar uma
interface com sensores que analisam em tempo real a situação desses transformadores
fornecem um estudo sob suas condições de funcionamento.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realidade dos Smart Grids têm se mostrado cada vez mais evidente e presente no
cotiadiano das pessoas, residências e instalações industriais. O seu potencial de
aperfeiçoamento dos serviços e superação de antigas limitações existentes nos sistemas de
energia coloca essa tecnologia numa posição de grande relevância científica e comercial.
Contudo, ainda observa-se uma grande possibilidade de melhorias na estruturação de projetos
que envolvem a estruturação de redes inteligentes de energia, principalmente no que se diz
respeito aos meios de comunicação empregados na troca de informações e nas tecnologias
utilizadas para esse fim. Discutiu-se os princípios básicos envolvidos no conceito de Smart
Grids e, principalmente, as principais tecnologias que podem ser empregadas na consolidação
de sistemas que possibilitem uma integração entre os elementos da rede de comunicação. As
seguintes sugestões de trabalhos futuros ainda são deixadas com o intuito de fortalecer ainda
mais a composição deste trabalho:


Realizar um aprofundamento isolado sobre cada tecnologia de comunicação
discutida, PLC, Wireless e HPNA sob o conceito dos Smart Grids e definir o
melhor meio de implementá-las;



Realizar um estudo comparativo na tentativa de identificar qual meio de
comunicação mais eficiente em projetos de Smart Grids;
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Estudar a proposta de novas tecnologias de comunicação para redes
inteligentes;

Por fim, este trabalho pretende construir-se em fonte alternativa de pesquisa
acadêmica em estudos que abordam temas relacionados a Smart Grids, e trazendo propostas
para trabalhos de relevância em estudos de redes inteligentes de energia nas áreas de
engenharia de controle e automação, elétrica, eletrônica e telecomunicações.
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