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RESUMO 

 
O uso de tecnologia tem contribuído para que as empresas possam otimizar sua qualidade produtiva e de 

atendimento, obtendo assim melhores resultados. Com as empresas do setor elétrico isso não é diferente, 

uma vez que o aprimoramento do serviço prestado deve ser uma constância. Nesse contexto, o presente 

trabalho tem como objetivo apresentar o Smart Grid, ou, redes inteligentes, cujo investimento otimiza os 

processos de controle, comunicação e monitoramento das redes elétricas. Outro fator relevante e 

complementar é o uso de Self-Healing em redes de distribuição de energia elétrica. Trata-se de uma 

tecnologia usada para monitorar a rede elétrica e restabelecer o maior número de clientes possíveis dentro 

do seu raio de atuação. Deste modo, o presente estudo, através de uma revisão de literatura apresentará 

esses conceitos, discorrendo sobre a sua efetividade para a prestação de serviço do sistema energético 

brasileiro. 

 

Palavras-chaves: Smart Grid. Self-Healing. Rede de distribuição.  

 

 

ABSTRACT 

 

The use of technology has contributed so that companies can optimize their productive quality and 

service, thus obtaining better results. With companies in the electricity sector this is no different, since the 

improvement of the service provided should be a constancy. In this context, the present work aims to 

present the Smart Grid, or smart grid, whose investment optimizes the processes of control, 

communication and monitoring of electrical networks. Another relevant and complementary factor is the 

use of Self-Healing in electricity distribution networks. It is a technology used to monitor the electricity 

grid and restore as many customers as possible within its operating radius. Thus, the present study, 

through a literature review, will present these concepts, discussing their effectiveness for the service 

provision of the Brazilian energy system. 
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1 -  INTRODUÇÃO 



 
 

 

A humanidade depende de energia para que possa sobreviver e cuidar da 

manutenção de suas atividades. Assim, a geração de energia é um assunto recorrente 

entre os seres humanos, desde a descoberta do fogo, passando por variadas matrizes de 

produção, que foram desde o uso do carvão mineral, até a produção de energia elétrica 

por meio de usinas (ALVES FILHO, 2013). 

A dependência de energia elétrica vai aumentando, uma vez que as pessoas estão 

utilizando cada vez mais equipamentos elétricos, e a tendência é a de que esse uso 

continue em expansão. Diante de tal fator, faz-se relevante que as concessionárias de 

energia elétrica busquem cada vez mais alternativas, dentro dos parâmetros da 

tecnologia, para aprimorarem a qualidade da prestação de seus serviços. 

Tendo como objetivo avaliar o serviço prestado pelas concessionárias, a ANEEL 

– Agência Nacional de Energia Elétrica elaborou medidas de monitoramento da 

qualidade de energia, como a DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade 

Consumidora) e a FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade 

Consumidora) (LOPES et al., 2012). 

O uso de automação das redes de energia elétrica é um meio tecnológico de se 

obter mais qualidade no fornecimento de energia no setor. Deste modo, os Sistemas de 

Energia Elétrica (SEE), que contemplam a geração, transmissão e distribuição, até a 

etapa de entrega de energia ao consumidor final deverá ter uma grande evolução, 

otimizando os resultados e contribuindo tanto para a sustentabilidade, como para todos 

os envolvidos (FALCÃO, 2010). 

Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o Smart Grid, 

ou, redes inteligentes, cujo investimento otimiza os processos de controle, comunicação 

e monitoramento das redes elétricas. Outro fator relevante e complementar é o uso de 

Self-Healing em redes de distribuição de energia elétrica. Trata-se de uma tecnologia 

usada para monitorar a rede elétrica e restabelecer o maior número de clientes possíveis 

dentro do seu raio de atuação. 

 

2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 



 
 

As realizações de trabalhos científicos podem se dar por meio de vários tipos 

de pesquisas, como por exemplo, a pesquisa básica, ou seja, aquela que envolve 

verdades e interesses universais, gerando conhecimento úteis para o avanço da ciência; 

há também a pesquisa qualitativa, a qual preza a construção de realidades por meio de 

dados que não podem ser quantificados, e por último, a pesquisa exploratória, também 

chamada de investigativa, pois busca se familiarizar com o fenômeno a ser investigado, 

definindo assim hipóteses e problema de pesquisa (MINAYO, 2003). 

Para a realização do presente trabalho se fez necessário uma revisão 

bibliográfica, buscando em periódicos e artigos informações para embasar o tema. 

Usou-se como palavras chave os seguintes termos; Smart Grid. Self-Healing. Rede de 

distribuição. 

Segundo Cardoso (2000), a pesquisa bibliográfica é de suma importância, pois 

é por meio desta é possível descrever e esclarecer as informações contidas nos 

compêndios pesquisados.  

   

 

2.1 ENERGIA ELÉTRICA 

 

Entende-se que não há atividade doméstica ou empresarial que não utilize a 

energia elétrica. Deste modo, a demanda por este tipo de energia é muito alta, fazendo 

com que a produção aumente de forma proporcional. Porém, além da produção ser 

eficiente, o seu uso deve ser consciente, e, assim, deve-se buscar a eficiência energética 

(SANTOS et al, 2015). 

Além disso, nota-se que, com o crescimento populacional e com o 

desenvolvimento de novos produtos tecnológicos, a demanda por energia tem 

aumentado cada vez mais. Deste modo, torna imprescindível que se desenvolvam meios 

de geração e distribuição de energia para todo o país, para que se alcance a eficiência 

energética e se mantenha a sua disponibilidade. 

Portanto, eficiência energética é sinônimo de utilização racional de energia, ou 

seja, usar a energia de modo consciente, sem desperdício, obtendo-se os resultados 

esperados. Neste contexto, quanto mais eficiente for o uso, maior será a redução de 



 
 

custo, contribuindo assim para que haja melhor aproveitamento de recursos (ALVES 

FILHO, 2013).  

No entanto, para que a distribuição de energia seja eficaz e capaz de atender 

tanto às pessoas físicas como as pessoas jurídicas e dentre esses, grandes empresas, há 

uma completa rede de trabalho, que precisa utilizar parques geradores eficientes e 

diversificados, redes de transmissão que percorrer grandes caminhos possuindo altas 

tensões, chegando por fim nos sistemas de distribuição, com todas as suas ramificações 

e conexões.  

Neste contexto, Amorim et al (2004, p. 3), menciona que: 

 

Os índices de confiabilidade de um sistema de potência, incluindo geração, 

transmissão e distribuição, podem ser integrados para a estimativa do custo 

operacional do sistema e devem ser úteis na análise de projetos e podem 

auxiliar no planejamento e definição dos arranjos e na operação do sistema. 

As decisões podem estar baseadas nestes índices de confiabilidade: 

comparação entre os valores encontrados e os valores padronizados; 

comparação entre os arranjos; Alguns pontos fracos do arranjo podem ser 

detectados e por consequência corrigidos. 

 

Um relevante aspecto a se notar é que as subestações contam com muitos 

equipamentos e ativos para a correta distribuição de energia, com qualidade e sem 

interrupções para os usuários. Os ativos em uma subestação, são bens tangíveis que 

garantem a transmissão e a disponibilidade. 

O termo ativo pode ser entendido de forma diversificada, pois está relacionado a 

uma empresa e a diversos fatores. Neste trabalho, porém o termo se refere a 

equipamentos utilizados para que haja produção, transmissão e distribuição de energia. 

Tais equipamentos devem estar em perfeitas condições, pois o abastecimento depende 

deste fator, e a gestão de manutenção deve estar atenta aos ativos. 

Um fator relevante é que a Energia elétrica é produzida, de acordo com a Aneel 

(2015), em 12 lugares e distribuída em 22 pontos. Entretanto, a quantidade de energia 

distribuída varia de acordo com a região. A Figura 2 apresenta essa tendência.  

 



 
 

 

Figura 1. Pontos de geração e distribuição. 

Fonte: ANEEL (2017). 

 

Conforme a ANEEL (2017), nota-se que a maior capacidade de geração está no 

Sudeste do Brasil, produzindo 750 kV de energia. A produção de 500 kV é feita em 

maior escala, principalmente no Nordeste do país. Assim, as companhias de energia 

precisaram indenizar muitos consumidores, devido a interrupções na distribuição. Deste 

modo, a ANEEL constituiu a geração de energia compartilhada, fazendo com que o 

consumidor produza a própria energia o que possibilita o compartilhamento e, além 

disso, ao final é possível obter desconto proporcional a produção.  

De acordo com a Figura 2, nota-se que houve um grande aumento no número de 

conexões de novas gerações particulares de energia. 

 



 
 

 

 Figura 2. Conexões de Microssistemas de geração de energia. 

Fonte: ANEEL (2017). 

 

 

Nota-se de acordo com a Figura 2 que a maior produção de energia por meio de 

microssistemas em propriedades de deu no Estado de Minas Gerais. Comparando a 

Figura 1 com a Figura 2, percebe-se que este estado fica em uma região onde a 

quantidade de energia produzida está abaixo das outras regiões, fato que esclarece o 

interesse pela microgeração. 

Toda empresa deve se valer da tecnologia para aprimorar a qualidade dos seus 

serviços, e com as empresas do setor elétrico não é diferente. Há muitos meios 

tecnológicos, tanto físicos como não físicos, para realizar as interconexões, entre os 

diversos setores de apoio. Assim, sendo, a partir do próximo tópico, serão apresentados 

dois sistemas, o Smart grid e Self Healing. 

 

2.2 SMART GRID 

 

Pode-se definir Smart Grid (redes inteligentes), como a utilização de 

telecomandos, com sensores de monitoramento dentro do conceito de automação, que se 

inicia na geração de energia, passando por todas as etapas, até chegar a entrega para o 



 
 

consumidor final. Tal automação tem como finalidade potencializar a operação, 

otimizando sobre maneira o aproveitamento do sistema elétrico (GELLINGS, 2009). 

O Smart Grid é contemplado pela tecnologia da computação, a qual se 

automatiza as funções relacionadas a controle e comunicação, possibilitando a inserção 

de gestão e de tomadas de decisão, buscando a melhoria do aproveitamento das redes 

elétricas (FALCÃO, 2010) 

Pode-se dizer também, que de acordo com Fonseca (2017) a Smart Grid é a 

mistura de algumas variáveis, como: ambientais, regulatórias, tecnológicas, econômicas 

e conclusões particulares. Tais aspectos não têm um conceito pré-estabelecido, 

possibilitando variadas definições conforme a demanda de utilização. 

A automatização de processos e a substituição do trabalho humano ganhando 

assim mais agilidade e redução da margem de erro. Dessa forma a maior mecanização 

proporcionaria maiores quantidades de produção de trabalho, além de redução de custos 

(ASSIS, 2011). 

A automação gera inúmeras vantagens para a concessionária e para a qualidade 

do produto se comparadas à mão de obra humana, já que humano está mais susceptível 

a erros quando exposto a operações repetitivas. Assim, sistemas computacionais de 

automação executam, em larga escala, tarefas que antes só podiam ser feitas pelo 

homem e até mesmo aquelas impossíveis de serem efetuadas por ele (SILVEIRA; 

SANTOS, 2012). 

Nota-se que o investimento na Smart Grid acarreta em grande evolução no modo 

de se atuar no contexto das as redes de distribuição de energia elétrica. O uso em escala 

maior da Smart Grid traz um vasto benefício não somente para o sistema elétrico, mas 

também para os órgãos reguladores, meio ambiente e clientes, sendo assim de interesse 

para todos os envolvidos. Uma interessante característica do benefício ambiental é que 

as Smart Grid permitem uma maior integração entre fontes de energia renovável à rede 

e obtendo assim o aproveitamento máximo da energia gerada, algo essencial para a 

sustentabilidade (TOLEDO et al., 2012). 

 

 

2.3 SELF HEALING 



 
 

 

Pode-se conceituar a Self Healing como uma tecnologia capaz de verificar, 

analisar, retornar e até mesmo reparar as falhas na rede de energia elétrica, de modo 

automático e instantâneo. Obviamente, há situações em que o sistema Self Healing não 

conseguirá resolver automaticamente, mas dará aos gestores uma visão da situação 

(FALCÃO, 2010). 

A Self  Healing possui uma tecnologia capaz de isolar e restabelecer a falha na 

rede de energia de modo automático e instantâneo. Em razão disso, muitas empresas 

que investiram neste sistema puderam observar um resultado positivo. 

De acordo com Souza et al.; (2015, p. 4): 

 

O processo de implementação de um sistema de Self-healing se baseia apenas 

na elaboração das lógicas de controle necessárias para garantir a 

recomposição automática dos religadores da rede aérea de distribuição, 

passando a ser uma estratégia muito interessante em termos de custos e 

benefícios para a companhia de distribuição de energia 

 

Por meio de um protocolo de comunicação aberto o controlador do sistema de 

religamento passa a disponibilizar informações para o concentrador de Self-healing 

(Figura 3). O protocolo executará as lógicas necessárias e tomará ações para, em caso de 

falta no sistema elétrico, isolar o segmento problemático e alimentar novamente os 

segmentos saudáveis da rede aérea de distribuição. O processo de isolamento e 

reconfiguração se dá por meio de envio de comandos de “abrir” e “fechar” para os 

controladores dos religadores, atuando sobre o dispositivo primário. 



 
 

 

Figura 3. Arquitetura Básica da comunicação do Sistema de Self-healing 

Fonte: Souza, et al.; (2015). 

 

A precisão e rapidez alcançadas por sistemas automatizados são bem maiores do 

que as conseguidas pelo homem. Com a tecnologia da inteligência artificial se tornou 

possível criar equipamentos capazes de assim como o ser humano responder a estímulos 

de forma quase imediata, essa tecnologia possibilita a otimização do controle de 

processos, reduzindo a necessidade de grande número de funcionários para “vigiar” 

setores de geração, distribuição e entrega (ASSIS, 2011). 

Para Souza et al.; (2015), há a possibilidade de implantação de Self-Healing em 

três sistemas diferentes, de acordo com o Quadro 1. 

Quadro 1. Possíveis implantações do Self-Healing 

Sistema Descrição 

Distribuído Restabelecimento é implantada nos religadores 

distribuídos pela rede de distribuição 

Semi-centralizado Estabelecimento é implantada no servidor de 

Self-Healing, que por sua vez pode ser 

implementada na subestação fonte do alimentador 

em questão 

Centralizado Implantar o sistema no Centro de Controle da 

concessionária de energia elétrica. 

Fonte: Souza et al.; (2015). 



 
 

 

Nota-se então que a tecnologia Self-Healing está obtendo cada vez mais espaço 

no mercado de energia, uma vez que, com sua aplicação, acarreta-se variados benefícios 

tanto para a concessionária como para os consumidores, tal fato se dá devido aos 

atributos de obtenção de informações em tempo real da operação da rede, possibilitando 

assim trazer maus eficiência energética (SOUZA, et al, 2015). 

 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo apresentou o Smart Grid, ou, redes inteligentes, cujo 

investimento tem o intuito de melhorar os processos de controle, comunicação e 

monitoramento das redes elétricas. Além disso, discorreu-se também sobre o uso de 

Self-Healing em redes de distribuição de energia elétrica. Essa tecnologia é utilizada 

para monitorar a rede elétrica e restabelecer o maior número de clientes possíveis dentro 

do seu raio de atuação. 

Tal estudo se fez relevante devido ao fato de que a eficiência energética é 

sinônimo de utilização racional de energia, ou seja, usar a energia de modo consciente, 

sem desperdício, obtendo-se os resultados mais eficientes. Neste contexto, quanto mais 

eficiente for o uso, maior será a redução de custo, contribuindo assim para que haja 

melhor aproveitamento de recursos. 

Nota-se que a automatização de processos e a substituição do trabalho humano 

ganha mais agilidade e redução da margem de erro. Assim, a Smart Grid é a mistura de 

algumas variáveis, como: ambientais, regulatórias, tecnológicas, econômicas e 

conclusões particulares, possibilitando variadas definições conforme a demanda de 

utilização. 

Esse sistema contempla uma tecnologia de sistema de computação que possui 

funções relacionadas a controle e comunicação, possibilitando assim a inserção de 

gestão e de tomadas de decisão, buscando a melhoria do aproveitamento das redes 

elétricas. 



 
 

Aliado a isso, o estudo apresentou também o conceito da Self Healing como uma 

tecnologia capaz de verificar, analisar, retornar e até mesmo reparar as falhas na rede de 

energia elétrica, de modo automático e instantâneo. Quando ocorrer uma falha, ou 

mesmo um defeito na rede de energia, o qual é capaz de comprometer o fornecimento, a 

tecnologia apresentada por Self Healing será capaz de isolar e restabelecer o defeito de 

modo automático e instantâneo. 

Conclui-se, portanto, que o uso de tecnologias avançadas é importante para 

todos os segmentos de empresas e não é diferente no setor elétrico. A precisão e a 

rapidez alcançadas por sistemas automatizados são maiores do que as alcançadas pelo 

homem, trazendo, assim, mais eficiência em todas as etapas dos processos dos serviços 

prestados pelas empresas de energia. 
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