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• Utilização de técnicas e métodos da arquitetura Smart Grid
para implementar uma solução de gestão de consumo de
energia elétrica e água, baseada na coleta de medições e
submedições de Unidades Consumidoras
• Validação de ambiente multi-tecnologias de comunicação
• Validação e consolidação de dados de telemetria,
multimedição, gestão de informações e de sistemas de
dados
• Disponibilização de uma plataforma para os usuários e as
próprias utilities, no acompanhamento dos hábitos de
consumo
• Elencar as dificuldades regulatórias e buscar soluções para
ROI na implementação de redes inteligentes
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Motivações sociais:
• Desenvolver o envolvimento e o exercício de cidadania do consumidor
bem como a monitoração e auditoria da cadeia produção: criar o hábito de
consumo racional
• Apresentar de forma simples a contribuição de cada equipamento
doméstico e auxiliar no uso e controle do uso de energia elétrica e água
• Conscientizar na economia, no conforto e bem estar
• Contribuir para o desenvolvimento ambiental (eficiência energética)
• Fornecer condições de verificar as mundanças educacionais necessárias
nos processos de eficiência energética
• Contribuir com as ações e políticas públicas de sustentabilidade
• Mudanças de hábito? Mudanças culturais com conhecimento

Camada – Gestão da Energia
Camada – Gestão da Informação

Camada – Gestão da Comunicação
Camada - Firmware

Camada Gestão de
ativos,
implantação,
operação e
manutenção

Camada - Hardware
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Interface Zigbee
Sensor magnético (reed
switch)

Submedidor de Água

Submedidor de
Energia Elétrica
Concentrador de
Medições

SOA - Service Oriented Architecture
ESB – Enterprisde Service Bus
Java Technology
Datawarehouse

Caixas d’água do
bloco
Conjunto de medidores de água:
16 medidores por bloco (situação
atual)

Conjunto de medidores de energia
elétrica: 16 medidores por bloco
(situação atual)

Conjunto Habitacional CDHU
Localização: J. Raposo Tavares
Unidades: Cinco Apartamentos
Pontos de Medição:

- Entrada de energia elétrica
- Chuveiro
- Máquina de lavar,
- Geladeira
- Microondas ouTV

- Entrada de água
-Chuveiro
-Lavatório
- Pia da cozinha
-Tanque
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Concentrador de
Medições
Residência 1

Concentrador de
Medições
Residência 2

Concentrador de
Medições
Residência 3

Concentrador de
Medições
Residência N

PC do usuário para
acesso á Internet
Switch

WWW- World Wide Web

CPE Modem
PLC

Roteador

CPE Modem
PLC
Master PLC

CPE Modem
PLC

Internet
Modem
Banda Larga

Portaria do Condomínio

Gestão de Eficiência
Energética (GEE)
CPE Modem
PLC
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• Sensoriamento e controle do recurso (água, energia
e gás) em cada ponto da cadeia
• Qualificação e estimativa da evolução da demanda e
QoS
• Caracterização dos diversos perfis de consumo e
segmentação de mercado
• Relacionamento com o consumidor baseado nos
seus reais potenciais de negócio
• Diferenciação de ofertas (criar diferenciais de
atratividade e fidelização dentro de um setor de
baixo nível de customização!)
• Regulação existente e evolução
• Conhecimento e redução das perdas
• Construção de uma imagem de respeito e de
referência, e
• Lucros para os acionistas e para os consumidores
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Modelo regulatório Brasileiro

AP 120/10

Nota Técnica nº 311/2011-SRE-SRD/ANEEL
Brasília, 17 de novembro de 2011
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Modelo regulatório Brasileiro
• Tarifa monômia (R$/MWh) com três postos tarifários: Ponta, Intermediário
e Fora Ponta;
• Relação Ponta/Fora Ponta de 5 e Intermediário/FP de 3 - somente na TUSD
parcela B;
• Público alvo: todos os consumidores do grupo B, exceto o subgrupo B4 (IP) e
subgrupo B1 subclasse Baixa Renda;
• Modalidade opcional ¡V tarifa convencional continua disponível;
• Adequação da medição e
regras a serem definidas no
âmbito da AP da Medição
Eletrônica e incluídas na REN
414/2010;

Repassar ao consumidor cativo um
incentivo que reflita os custos atuais
da compra de energia, por meio de
sinal econômico de curto prazo

Modelo regulatório Brasileiro

Case
4 consumidores – conjunto habitacional CDHU – São Paulo
Consumo familiar – médio – 10 meses [151,1 a 204,0] kwh
(medidos de janeiro a outubro/2011)
Medição local e de equipamentos na casa
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Modelo regulatório Brasileiro

Residência típica – 178 kwh/mês – casal – 2 filhas adolescentes
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Residência típica – mudança de comportamento possível – uso do chuveiro
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Modelo regulatório Brasileiro
Simulação do deslocamento do banho - 0,535 kwh/dia do horário de ponta
0,6

chuveiro
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consumo geral
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Energia

R$

Fator Kz
fora ponta
intermediario
ponta

R$
R$
R$

Dispêndios mensais

0,29651 kwh
0,28
0,21349 R$
0,64046 R$
1,06744 R$

0,5
0,14826 R$
0,44477 R$
0,74128 R$

0,2
0,23721
0,71162
1,18604

atual

deslocando
consumo

custo mensal

R$

52,84 R$

52,84

fator kz=0,28

R$

64,75 R$

54,64

fator kz=0,5

R$

44,97 R$

37,94

fator kz=0,2

R$

71,95 R$

60,71
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Gaps

Residência típica –comportamento – uso do chuveiro
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Real time pricing – irreal com o uso de equipamentos domésticos pouco
inteligentes no Brasil neste momento!

Volume de dados por cliente
Armazenamento de dados
Acesso aos dados (quem, quando, para quê)
Capacidade de rede (comunicação)
Organização de bases de dados descentralizadas
Histórico
Tempo real x periodicidade leitura
Ações de controle/manutenção de dados e hábitos

Gestão de telemetria
Gestão da qualidade dos dados
Gestão da quantidade e uso dos dados
Gestão de clientes
Gestão de serviços e ofertas

11

10/10/2012

Comunicação efetiva e apoio político-social
Integração e interação entre órgãos reguladores
ANATEL
ANEEL
ANA
Interesses públicos x políticos x empresarial x social
Segmentação de mercado
Educação do cliente/consumidor
no conhecimento da energia e do consumo
na valorização da energia e da água
na consciência do uso e participação efetiva
na continuidade da participação
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froes@knbs.com.br
www.knbs.com.br
Rua Dr. Emílio Ribas, 174 – cjto 92
Bairro Cambuí, Campinas – SP
CEP 13025-140
fone/fax: +55 19 3295 3314

www.knbs.com.br
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