
 

 

DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE MEDIÇÃO 
AUTOMATIZADA DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZANDO REDE DE 

COMUNICAÇÃO DE DADOS SEM FIO  
 

Sérgio Estevam da Costa Júnior 

 
Coordenação de Engenharia de Controle e Automação 

Campus Serra 

Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes 

 

sergioestevamjr@gmail.com 

 

Resumo – A aplicação de tecnologias de informação e comunicação em sistemas de distribuição de energia 

elétrica tem como requisito fundamental que a crescente demanda por distribuição e controle de energia seja 

atendida com qualidade, de forma segura e sustentável. Este projeto de inovação propõe o desenvolvimento de 

uma rede de telemetria experimental composta por sistemas eletrônicos embarcados, com o objetivo de aumentar 

a competitividade da empresa parceira Zaruc Tecnologia Ltda. no mercado de fornecedores de produtos 

relacionados a Redes Inteligentes (Smart Grids). O projeto propõe a construção e instalação de protótipos de 

dispositivos de comunicação sem fio e a sua associação em uma rede sem fio, de forma que a concessionária de 

distribuição de energia tenha, além do acesso direto e automático às informações disponíveis nos diversos 

modelos de medidores de energia disponíveis no mercado, também o controle do fornecimento de energia 

elétrica, efetue corte e religação à distância de unidades consumidoras. Com a implantação de uma rede de 

telemetria experimental será possível realizar testes em laboratório e em campo para analisar o comportamento e 

o desempenho da rede para suprir as demandas da aplicação para o mercado. O produto resultante do 

desenvolvimento deste projeto estende as vantagens da solução para leitura automática de medidores, ao 

constituir uma rede de telemetria com topologia em malha com um concentrador de dados, integrando o 

faturamento on-site com o registro on-line via GPRS de dados de consumo e qualidade de energia, 

disponibilizando os dados coletados para a concessionária e para o consumidor. A demanda para este tipo de 

produto foi identificada pela empresa parceira do projeto em uma das maiores concessionárias de distribuição de 

energia elétrica do Espírito Santo. Sendo assim, os impactos esperados a partir da conclusão deste projeto 

incluem a implantação do produto como plano piloto de infraestrutura de medição avançada (AMI) em 

consumidores reais, com efetiva possibilidade de comercialização. 
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Abstract – The application of information technologies and communication systems to power distribution has 

the fundamental requirement that the growing demand for distribution and control of power must be met in a 

sustainable way with quality and safety. This innovation project proposes the development of an experimental 

telemetry network composed in order to increase the competitiveness of the partner company Zaruc Tecnologia 

Ltda. in the market of suppliers of products related to Smart Grids. The project proposes the construction and 

installation of prototype devices for wireless communication, so that the utility power distribution has, in 

addition to the direct and automatic access to information available in many energy meters available in the 

market, also the control of the electric power supply and perform remote disconnection and reconnection of 

consumer units. With the deployment of a experimental telemetry network it is possible to perform experimental 

tests in the laboratory and in the field to analyze the behavior and performance of the network to meet the 

demands of the application to the market. The product resulting from the development of this project extends the 

advantages of the solution for automatic meter reading, establishing a telemetry network with mesh topology and 

a data concentrator, integrating on-site billing with data consumption and power quality data registration by 

GPRS, providing the collected data to the utility and the consumer. The demand for this type of product has been 

identified by the project partner in the largest company of the power distribution market in Espírito Santo. The 

impacts expected from the completion of this project include the implementation of the product as a pilot plan 

for advanced metering infrastructure (AMI) in real consumers, with effective marketability. 
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INTRODUÇÃO 

Neste projeto pretende-se estabelecer alguns estudos e compreensão acerca do 

desenvolvimento de infraestrutura de medição automatizada de energia elétrica utilizando 

rede de comunicação de dados sem fio que permitisse o monitoramento contínuo de consumo 

de energia e o controle de cargas em unidades consumidoras atendidas pela rede de 

distribuição de energia elétrica de baixa tensão. 

Neste contexto, a implantação de uma infraestrutura para medição automática de energia 

elétrica (AMI – Automated Metering Infrastructure) é a forma mais utilizada de se prover 

comunicação bidirecional entre o consumidor e as empresas concessionárias de distribuição 

de energia elétrica. Estes serviços de comunicação permitem a realização dos principais 

objetivos propostos em Redes Inteligentes (Smart Grids): o monitoramento e o controle das 

redes de distribuição, das cargas, dos geradores, do perfil temporal das demandas e das metas 

de consumo de energia elétrica, entre outras características e recursos, conforme requisitos de 

qualidade de serviço, segurança, custo e impacto ambiental. Este projeto de inovação propõe 

o desenvolvimento de um piloto de AMI como evolução de um produto existente, que 

atualmente realiza aquisição remota de dados de medidores de energia em campo, 

aumentando a competitividade da empresa parceira no mercado de fornecedores de produtos 

relacionados a Redes Inteligentes. 
 

METODOLOGIA 
 

Com relação ao presente projeto, propõe-se a realização das seguintes macroatividades: 

 

- Pesquisa: nesta fase será pesquisado sobre os protocolos compativeis com a especificação 

padrão IEEE 802.15.4 e será constituído o modelo básico da rede de comunicação com um 

levantamento de requisitos, funcionalidades e recursos dos protocolos, com foco na 

determinação de formas confiáveis de implementar a comunicação bidirecional entre unidades 

consumidoras e uma central de operações. 

 

- Implantação de sistema piloto experimental com lote pioneiro: a partir do projeto das 

cabeças de série, foram produzidas as unidades do lote pioneiro para testes em escala reduzida 

para validação do sistema e, se necessário, realização de ajustes nos protótipos. Este sistema 

será instalado nas instalações do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Serra de forma 

a simular a existência de em pequenos conjuntos de medidores, possibilitando testes com 

comunicação entre medidores e a central de operações. 

 

RESULTADOS 

No âmbito do presente trabalho, para que fosse possivel alcançar os objetivos propostos, 

foi efetuada a execução de processos de pesquisa, aplicação do projeto e implantação de 

sistema piloto experimental com lote pioneiros no campus Serra. 

Com a implementação desta instalação, ela nos trouxe uma visão sobre o processo de 

transmissão de dados quanto implantação de uma infraestrutura de medição automatizada 

experimental que possibilite a pesquisa e o desenvolvimento de novas aplicações, protocolos 

e dispositivos para redes inteligentes, como na aplicação de tomadas inteligentes. 

 



 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Os testes realizados com as unidades de telemetria montadas no projeto indicam que é 

necessário um estudo mais aprofundado na aplicação de coleta de dados dos medidores de 

energia elétrica, considerando uma rede formada por nós roteadores ligados ao medidores de 

energia e um concentrador de dados. O motivo é que ocorrem perdas de pacotes significativas 

por causa da limitação na capacidade de processamento de dados dos módulos eletrônicos 

utilizados. Ou seja, o protocolo de rede utilizado no padrão de rede IEEE 802.15.4 não 

garante por si só a entrega de dados no servidor. Por isso, a aplicação tem que ajustar o fluxo 

de entrega dos dados para a camada de enlace de forma que se minimize a perda de pacotes.  

Deve-se observar ainda que a exigência de confirmação de entrega de dados fim-a-fim 

(de cada nó roteador para o concentrador) não é considerada a priori eficiente, pois 

aumentaria ainda mais a demanda por processamento e transmissão de dados nos nós, dado 

que a rede de telemetria está sendo projetada para atender milhares de unidades com apenas 

um concentrador de dados, por questões de custo de operação. 

Sendo assim, conclui-se que a rede de telemetria desenvolvida realmente cumpre com o 

seu objetivo, que é de servir de plataforma de desenvolvimento de uma solução de 

infraestrutura de medição avançada, dado que os testes já indicaram necessidades de 

alterações nas aplicações embarcadas que ainda não tinham sido verificadas em testes com 

menor escala em comunicação ponto-a-ponto. 
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