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Resumo – Este artigo apresenta os primeiros resultados da 

implantação de um sistema de monitoramento contínuo e distri-

buído de energia em unidades consumidoras no Brasil, visando a 
implantação do Smart Grid com foco nos consumidores. O artigo 
irá detalhar as funcionalidades da plataforma utilizada e os ga-
nhos decorrentes da aplicação do sistema a diferentes classes de 
consumo e setores da sociedade. 
 

Palavras-chave – smart grid, monitoramento de energia, 

sistema automatizado, eficiência energética. 

 

1. Introdução 

 

Segundo o “National Institute of Standards and Techno-

logy”, NIST, o termo “Smart Grid” (que poderia ser tra-

duzido para o Português como “Redes de Transmissão e 

Distribuição Inteligentes”) se refere à modernização do 

sistema de fornecimento de energia elétrica com monito-

ramento, proteção e otimização automática dos elementos 

a ele interconectados, abrangendo desde a geração (centra-

lizada ou distribuída) até as redes de transmissão (de alta-

tensão) e distribuição, os consumidores industriais, a au-

tomação predial, os sistemas de armazenamento de ener-

gia e os usos finais (e sistemas associados) [1]. Caracteri-

za-se por estabelecer fluxos de energia e informação nas 

duas direções, criando uma rede ampla de distribuição de 

energia, totalmente automatizada. Incorpora os à rede os 

benefícios da computação distribuída e da comunicação 

para disponibilizar, em tempo real, informações e equilí-

brio quase instantâneo entre oferta e demanda ao nível do 

dispositivo. Os benefícios desta nova tecnologia são agru-

pados em cinco categorias, a saber: Confiabilidade e Qua-

lidade, Segurança, Eficiência Energética, Conservação 

Ambiental, Retorno Financeiro. 

 

Buscando inserção neste novo cenário, as concessionárias 

de energia em várias partes do mundo tendem a acompa-

nhar o surgimento de novas gerações de redes de serviços 

públicos de distribuição de energia para melhorar a com-

petitividade e os serviços prestados para seus consumido-

res. 

 

Estudos recentes demonstram que o potencial de redução 

de desperdício de energia é significativo, o que poderia ser 

visto como uma forma de “geração de energia”. A energia 

economizada, com certeza, é a mais barata, a mais limpa e 

a mais fácil de ser obtida. 

 

 

Constata-se que só o acompanhamento sistemático do 

consumo garante determinação precisa dos gastos e efeti-

va avaliação dos resultados alcançados. Para o consumi-

dor residencial, p.ex., há relatos na literatura que demons-

tram economia de até 11% com o monitoramento. O mai-

or desafio é viabilizar o monitoramento e apoio ao usuário 

a um custo compatível com o benefício alcançado. 

 

Com os novos recursos disponibilizados pelas redes de 

transmissão e distribuição inteligentes ou “smart-grids”, 

este potencial de economia de energia aumenta em pro-

porções jamais imaginadas [1,2]. O maior desafio é trans-

formar os dados gerados pelos medidores inteligentes em 

informações relevantes a cada tipo de consumidor, de 

forma que esta possa ser efetivamente convertida em be-

nefício para ele próprio, para a concessionária e para a 

sociedade em geral. 

 

Neste trabalho são apresentados resultados de um sistema 

de monitoramento [3-7] capaz de prover ao consumidor de 

qualquer setor (residencial, comercial ou industrial) de 

recursos capazes de ajudá-lo a entender como gasta a 

energia elétrica e o valor da conta de energia e a definir as 

ações que poderia tomar para reduzir o desperdício, p.ex., 

evitando ultrapassar demanda contratada ou modulando 

carga. Este sistema é resultado de projetos de pesquisa das 

universidades UFMG e CEFET-MG financiada pela 

FINEP e pela CEMIG. 

 

O sistema proposto torna técnica e economicamente viável 

a medição do consumo em qualquer ponto da edificação, 

consolidando os dados medidos e transformando-os em 

informações que ajudam o usuário a entender o gasto e 

analisar o custo/benefício de eventuais atuações que pre-

tenda fazer (home area network e Response demand). 

Tem-se assim um “Sistema Integrado de Gerenciamento 

Automatizado” conhecido, simplesmente, pela sigla 

SIGA, que é descrito a seguir. 

 

2.  Tarifas vigentes no Brasil 
 

Será avaliada neste artigo a aplicação da plataforma de 

monitoramento nos segmentos residencial, comercial e 

industrial. Tem-se no Brasil dois tipos de tarifa: monômia 

e binômia. A tarifa monômia se aplica ao consumidor re-

sidencial, pequenos e médios comércios e indústrias. A 

tarifa mais completa, denominada binômia, se aplica aos 

consumidores de maior porte. Neste caso, cobra-se pela 
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energia consumida podendo ser dividida em segmentos 

horários com tarifas diferentes. O mesmo ocorre com a 

demanda que também é cobrada e pode ter valores dife-

rentes nos horários do dia. Além da diferenciação pelo 

horário do dia, pode ser diferente no segmento sazonal, 

uma vez que a matriz brasileira é fortemente dependente 

da energia hidráulica, sendo, portanto, mais cara nos perí-

odo seco do ano. O setor residencial brasileiro já possui 

uma nova tarifa aprovada que levará em conta o horário 

do dia no custo da energia. Um dos focos da pesquisa de 

monitoramento de residência é o de avaliar os possíveis 

impactos financeiros da aplicação desta nova tarifa. 

 

3. Plataforma Utilizada 
 

O SIGA é uma plataforma de hardware e software, com-

posta de unidades remotas de aquisição de dados, interli-

gadas entre si por meio de uma rede de comunicação de 

dados mista (com ou sem fio – home area network), que 

se conecta, via um servidor web ou MODEM GPRS, a um 

banco de dados para onde todas as medidas coletadas em 

cada edificação monitorada são enviadas. Nesse banco de 

dados, as medidas são filtradas, pré-analisadas e formata-

das para se transformarem em informações de fácil com-

preensão por usuários com níveis variados de conheci-

mento sobre gerenciamento de energia elétrica. Essas in-

formações são consolidadas em gráficos e tabelas de dife-

rentes formatos e fornecidas, via portal web, sob demanda 

do usuário. 

 

Os usuários têm acesso aos dados, via página de web, a 

partir de qualquer dispositivo de acesso à internet (celula-

res, tablets, computadores) sem que para isto seja necessá-

rio a instalação de software específico no dispositivo do 

usuário, bastando a existência de um navegador Web. Na 

Figura 1 é apresentada uma representação ilustrativa de 

uma configuração da plataforma SIGA. 

 

4. Funcionalidades 
Diversas são as funcionalidades do sistema. Como a 

medição é realizada a cada instante de amostragem (tipi-

camente a cada minuto) de forma simultânea em todos os 

sensores da edificação, tem-se a possibilidade de se anali-

sar a coincidência de cargas, os horários em que os equi-

pamentos foram ligados ou desligados, o efeito de troca de 

equipamentos (ineficientes por outros mais eficientes), ou 

acréscimo de novas unidades, etc. Para validar a platafor-

ma desenvolvida e avaliar as funcionalidades de smart 

grid (home area network, demand response, etc.), o siste-

ma está sendo implantado na cidade de Sete Lagoas no 

Projeto piloto em smart grid da Cemig denominado Cida-

des do Futuro. O sistema está sendo implantado em um 

grande número de consumidores residenciais, comerciais, 

industriais além de transformadores na rede de distribui-

ção. A seguir serão apresentados dois exemplos de aplica-

ção que já apresentam resultados para análise. 

 

A. Setor Residencial:  

 

O monitoramento contínuo de residências permite ao 

consumidor a identificação de como a energia é consumi-

da ao longo do dia, entre dias da semana e nos finais de 

semana. O consumidor pode explorar curvas ou simples-

mente comparar números globais entre setores, além de 

estabelecer metas de consumo e segui-las ao longo do 

mês. O SIGA cria uma rede de comunicação interna na 

edificação (home area network) e possui todas as funcio-

nalidades do gerenciamento de demanda (demand respon-

se).  

 

 

 
Figura 1 – Visualização geral do sistema SIGA 
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Figura 2 – Análise do uso energético em uma residência; (a)Participação dos equipamentos na composição da curva de 

carga; (b)Curva de carga e (c)Rateio de Energia 

 

A Figura 2 apresenta o consumo estratificado de uma re-

sidência de três formas diferentes. A Figura 2a indica a par-

ticipação percentual das cargas monitoradas em relação ao 

consumo no intervalo analisado (neste caso 15min). Através 

deste gráfico, o consumidor pode observar, com maior cla-

reza, os horários em que cada carga é ligada. A Figura 2b 

ilustra a curva de carga em Watts. Nesta figura observam-se 

os picos de potência decorrentes do ligamento de chuveiro. 

A Figura 2c apresenta a curva totalizadora, que indica a par-

ticipação de cada grupo de cargas no final do dia ou período 

avaliado. Apesar de as correntes do setor de serviços não 

serem tão elevadas, a sua presença constante ao longo de 

todo o dia implicou no grupo de cargas responsável pelo 

maior consumo energético da residência. Na sequência, se-

guem praticamente empatados, dois chuveiros e o setor de 

entretenimento.  

 

O consumidor pode ainda acessar curvas mais detalhadas no 

tempo, como a apresentada na Figura 3 que representa a 

curva de carga (a cada 15min) de três fases de um dos seto-

res monitorados. Observa-se o ciclo liga-desliga, caracterís-

tico de sistemas de refrigeração.  

 

B. Setor Comercial: 

 

Nas edificações comerciais, além do consumo de energia 

(kWh) é importante monitorar a demanda de potência (kW). 

A estratificação do consumo de uma edificação pode ser 

feita tendo como base os usos finas, tais como: iluminação, 

ar condicionado, elevadores, etc., ou setores, tais como: an-

dares, ou setores formalmente divididos. Na edificação apre-

sentada a seguir estão sendo monitorados os usos finais mais 

importantes: iluminação, elevadores, fan-coils, tomadas, 

copinha, impressoras, localizadas nos pavimentos 4º, 15º, 

16º, 17º e 20º, Figura 4. 

 

Quando é acessada a estratificação do consumo por setor 

tem-se a estratificação indicada, conforme mostrado na Fi-

gura 4, onde para cada pavimento (na figura o 4º andar) po-

de-se avaliar a divisão percentual de energia entre os usos 

finais. No detalhe é possível avaliar a divisão para cada car-

ga (na figura foi detalhado o uso final tomadas) que compõe 

cada um dos usos finais. Já para a estratificação por uso fi-

nal, tem-se uma visão geral da edificação rateando o consu-

mo de um determinado uso final (na figura foi detalhado o 

uso final fan-coil) para toda a edificação. Cada uso final 

possui componentes localizados nos diversos setores (por 

exemplo: o uso final iluminação está presente em todos os 

setores/pavimentos da edificação) e posteriormente selecio-

nando-se dados de um pavimento têm-se acesso a este uso 

final daquele setor (pode-se acessar os dados deste uso final 

apenas no andar selecionado). A Figura 5 ilustra a divisão 

percentual de cada uso final em cada andar. Apesar de os 

pavimentos atualmente monitorados serem considerados 

típos, ou seja, com o mesmo tipo de atividade e estrutura 

física, observa-se uma diferença significativa do peso de 

cada uso final no consumo final do andar. 

 
Figura 3 – Curvas de carga do Setor 2 a cada 15 min 



  

 
Figura 4 – Estratificação do monitoramento da edificação 

 

Dependendo do pavimento, o uso final iluminação represen-

ta de 24 a 46% do consumo do andar, embora o sistema im-

plantado (número de luminárias) seja o mesmo em cada pa-

vimento. As variações percentuais da iluminação entre pa-

vimentos gira entre 2 e 27%, devido aos períodos em que 

permaneceram ligados fora do expediente de trabalho. Ou 

seja, é importante a comparação dos usos finais entre si e 

não apenas quanto ele representa percentualmente no seu 

pavimento.  

 

A Figura 6 compara o consumo de energia entre os dias da 

semana nos vários andares monitorados. Observa-se que a 

quinta feira é o dia com maior consumo em todos os anda-

res, seguida pelas terças e quartas. Nos dias úteis, as segun-

das e sextas são os dias com menor consumo em todos os 

andares. Nos sábados e domingos, têm-se consumos reduzi-

dos para cerva de ¼ da energia consumida nos dias úteis. 

 

C. Análises no tempo 

 

Para cada uso final monitorado, ou para cada pavimento, 

pode-se avaliar seu comportamento ao longo dos períodos 

de trabalho. As figuras 7 e 8 apresentam respectivamente 

uma curva diária e uma curva semanal do consumo total de 

um andar. Observam-se, na curva diária, três patamares de 

consumo: noturno, pré-comercial e comercial. Avaliações 

no período noturno podem ser feitas para se verificar se os 

equipamentos que permanecem ligados neste período pode-

riam ser desligados. Observam-se correntes da ordem de 

20A nas três fases em um único andar. Sabendo-se que esta 

edificação possui 24 pavimentos, estima-se uma energia 

elevada sendo consumida nos períodos noturnos. No pata-

mar pré-comercial ocorre o serviço de limpeza elevando o 

patamar de consumo para 40 A e por fim no horário comer-

cial tem-se um desequilíbrio mais acentuado entre as fases e 

uma corrente média na faixa de 80A. Estas curvas represen-

tam o consumo total de energia no andar avaliado, sendo 

possível, verificar como cada uso final contribuiu para com-

por este consumo em determinado período de tempo como, 

por exemplo, mensal, conforme Figura 5, diário ou em de-

terminada hora. 

 

Figura 5 – Rateio da energia consumida dividida por setor e 

por uso final 

 

 
Figura 6 – Comparação entre consumos dos andares ao 

longo da semana 

 



 
Figura 7 – Curva de carga diária do 4º andar. 

 
Figura 8 Curva de carga semanal dos elevadores 

 
Figura 9 – Curva de consumo acumulado dos elevadores 

 

D. Evolução do consumo no tempo 

 

A curva de consumo acumulado, Figura 9, indica a evolução 

do consumo no uso final elevadores ao longo do mês. Nos 

domingos, quando não existe nenhuma atividade na edifica-

ção, o consumo é de 1170kWh devido às correntes de stan-

dby. Nestes dias observa-se que a taxa de crescimento da 

curva é bem menor (inclinação menos acentuada) enquanto 

que a média de consumo em um dia útil é de 5400kWh (in-

clinação mais acentuada). Mudanças operacionais nos ele-

vadores podem ser visualizadas e a projeção do consumo 

final do mês pode ser estimadas a partir da curva de tendên-

cia. 

 

 

 

E. Frequência de ocorrência 

 

Para avaliar a demanda da edificação ou mesmo correntes de 

standby, é importante conhecer a frequência de ocorrência 

das correntes nos equipamentos. A Figura 10 ilustra esta 

análise para o uso final elevadores da edificação analisada. 

Observa-se que, em 42% das ocorrências, os elevadores 

ficaram com corrente na faixa entre 260 e 350A, resultando 

em consumos a cada minuto na faixa entre 0,55 e 0,75kW . 

As ocorrências de correntes e demanda energética, nas últi-

mas duas faixas do histograma, representam 42%. Através 

da medição estratificada foi possível observar que estas cor-

rentes na primeira faixa do histograma se tratavam, em sua 

maioria, de correntes no período noturno, ou seja, com os 

elevadores parados (corrente de standby). A eliminação das 

correntes de standby representa uma boa oportunidade de 

economia. Para analisar com maiores detalhes, a estratifica-

ção do uso dos elevadores foi feita por período do dia e por 

dia da semana, Figura 11, evidenciando os horários onde os 

elevadores permanecem na condição de standby.  

 
Figura 10 – Histograma das correntes do elevador 

 

 
Figura 11 – Estratificação da energia dos elevadores por dia 

da semana e intervalo horário 

 

Ao se estratificar o consumo dos elevadores, por período 

horário e dia da semana, tem-se a dimensão real do proble-

ma acerca do desperdício de energia. A edificação que tem 

como horário de trabalho de 8-18h consome valores eleva-

dos nos elevadores, fora deste período. O desligamento total 

dos mesmos durante o horário noturno, bem como o desli-

gamento nos finais de semana implicarão em economia de 

energia substancial. 



 

F. Consumo nos segmentos horosazonais 

 

No caso desta edificação, o consumo de energia é classifica-

do como horário de ponta (19-21h nos dias úteis) e horário 

fora de ponta (21h restantes, 24h dos sábados e domingos). 

A tarifa de consumo no horário de ponta é cerca de 3 vezes 

mais cara do que no horário fora de ponta. A Figura 12 ilus-

tra os consumos nestes períodos para cada dia da semana. 

 

A Figura 13 apresenta uma aplicação do sistema que é o 

rateio da demanda, no intervalo desejado, do setor, ou uso 

final ou até mesmo de toda a instalação. O rateio de toda a 
instalação pode ser feito agrupando-se as cargas pelos usos 

finais ou pelos setores/andares. Cada cor representa uma 

carga monitorada e a soma de suas demandas no instante 

compõem a demanda final naquele instante. 

 

5. Análise 
 
No setor faturado pela tarifa monômia, o entendimento do 

uso energético é mínimo. A única informação que o consu-

midor avalia é o valor financeiro a ser pago ao final do mês. 

Mesmo que o consumidor deseje acompanhar o consumo 

por uso final, não é possível. Com a implantação do concei-

to de smart grid, tornando-o acessível ao consumidor, o 

mesmo poderá acompanhar os seus usos e na eventualidade 

da implantação da tarifa branca (com tarifação diferenciada 

por horário) se reorganizar, acompanhar e corrigir eventuais 

usos alterados para não passar a meta financeira ao final do 

mês. 
 

Os setores faturados pela tarifa binômia têm tarifas mais 

elaboradas e sofrem impactos financeiros elevados se utili-

zarem energia sem controle horário. Apesar disto, estes seto-

res ainda não possuem rotinas bem elaboradas de acompa-

nhamento e, por vezes, podem se equivocar nas avaliações 

técnicas baseadas em medições instantâneas, em equipamen-

tos de forma separada dos demais ao longo da instalação. 

Consequentemente, estes consumidores tentam controlar 

suas cargas, mas o fazem sem clareza no impacto de suas 

ações se resumindo muitas vezes a apenas evitar o consumo 
no horário de ponta, quando possível. Relatos, de consumi-

dores que foram entrevistados neste projeto, destacam sobre 

a dificuldade de se repassar os custos da energia elétrica 

para os produtos produzidos devido a completa falta de in-

formação sobre o real impacto daquela produção no seu 

consumo final. O acompanhamento da evolução dos custos 

para cada produto, de forma setorizada dentro da produção 

permitirá a obtenção dos consumos específicos de cada pro-

duto, por época do ano e por horário de produção. 

 

Obviamente a necessidade de gerentes de energia se faz pre-

sente, abrindo possibilidade de novos serviços para as con-
cessionárias ou mesmo para empresas externas.  

 

6. Conclusões 
 

O artigo apresentou a plataforma desenvolvida e exemplos 

de sua aplicação em edificações no Brasil. As informações 

extraídas dos dados das edificações monitoradas nos últimos 

14 meses nos permitem afirmar que só com o monitoramen-

to contínuo e setorizado, realizado por longos períodos de 

tempo, é possível identificar o real padrão de consumo de 

setores e da edificação. O nível de informação passado ao 

usuário pode ser adaptado às suas expectativas, globalizando 

ou estratificando quando for adequado e no nível adequado 

ao entendimento. Para as edificações tarifadas com tarifas 

horosazonais, este monitoramento permite uma visualização 

clara dos usos energéticos na edificação ao longo do tempo, 

nos diversos espaços físicos e nos diversos usos finais. O 

sistema ainda abre perspectivas para novas formas de intera-

ção entre concessionária e consumidor fornecendo informa-

ções que permitem a pactuação de contratos em bases mais 

realísticas ou ainda vislumbrando a aplicação do GLD (ge-

renciamento pelo lado da demanda ou demand response).  
 

 

 
Figura 12 – Consumo diário nos segmentos horosazonais 

 
Figura 13 – Rateio da Demanda do 4º andar 
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