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RESUMO 

Atualmente, existem diversas soluções que permitem a obtenção de 

medições remotamente. Contudo, as leituras dos medidores de energia continuam 

sendo realizadas manualmente no Brasil. Este trabalho realiza a avaliação da 

viabilidade do uso de telemedições para o faturamento de energia elétrica no país. É 

apresentada revisão de conceitos técnicos e funcionais.  Destacam-se os métodos 

de espalhamento espectral, redes com repetição e roteamento automáticos, 

comunicação pela rede elétrica e sistemas de celulares. Adicionalmente, são 

detalhados aspectos regulatórios e de padronização estabelecidos pelas agências 

reguladoras. Ressaltam-se normas e resoluções que determinam as faixas de 

frequência aplicáveis e o mecanismo de remuneração no setor elétrico brasileiro. 

Tópicos avançados também são expostos, entre eles o uso de rádios cognitivos e a 

ocupação do espectro destinado à televisão. Objetivando caracterizar o mercado de 

distribuição, são detalhadas informações de três concessionárias e as tarifas 

residenciais vigentes.  Por outro lado, particularidades de diversos sistemas de 

telemedição são descritos.  A avaliação de viabilidade é realizada através de 

simulações em cinco cenários distintos, aplicados às três empresas apresentadas. 

Neste contexto, foi possível avaliar o impacto da redução dos custos de leitura e das 

perdas comerciais. Entretanto, estes fatores não constituem vantagem significativa 

que justifica o uso de telemedições na realidade brasileira, considerando-se os 

custos e a regulação atual. 

 

 

Palavras-Chave: Telemedição para faturamento. Rádio comunicação. 

Distribuição de energia. Combate a perdas comerciais.  

 



 
 

 

  



 

 

  

 

ABSTRACT 

Currently, there are several solutions that allow obtaining measurements 

remotely. However, the readings of the energy meters are still performed manually in 

Brazil. This work makes a viability valuation of automated meter reading for energy 

billing. It is showed one revision of technical and functional concepts. The spread 

spectrum technique, mesh networks, powerline communication and cellular systems 

are highlighted. Additionally, regulatory aspects and standardization are detailed, 

according to regulatory agencies. It emphasizes rules and resolutions which 

determine the applicable frequency bands and the profit mechanism in the Brazilian 

electricity sector. Advanced topics are also exhibited, among them the use of 

cognitive radios and the occupation of the spectrum for television. In order to 

characterize the distribution market, data from three distribution companies and the 

current residential rates are detailed. On the other hand, the particularities of various 

remote reading systems are described. The viability study is made with five different 

simulation scenarios, they are applied to the three companies presented. In this 

context, it was possible to assess the importance of reducing the cost of regular 

reading and the revenue protection. However, these factors do not establish strong 

advance that justifies the use of automated meter reading in the Brazilian reality, 

considering the costs and the actual regulation. 

 

 

Key Words: Automated meter reading. Radio communication. Energy 

distribution. Revenue protection. 
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar dos avanços técnicos e de engenharia, a tecnologia efetivamente 

empregada na medição de energia não representou avanço significativo nos últimos 

100 anos. Isto pode ser observado ao analisar o parque de medidores instalados no 

Brasil que, de acordo com a ANEEL (2009a) é composto essencialmente por 

equipamentos eletromecânicos (92,61% do total)1. 

 Contudo, este cenário não reflete uma incapacidade no desenvolvimento de 

soluções. Gouvêa (2010) cita que já foram criadas alternativas que permitem 

telemedições remotas, tarifação horossazonal e pré-pagamento de energia através 

de medidores eletrônicos. Porém, nenhuma destas opções se popularizou no 

universo de 70 milhões2 de unidades consumidoras presentes no Brasil.  

Este paradigma esta mudando de acordo com o conceito de redes elétricas 

inteligentes. Nele a medição de energia representa uma função primordial que 

agrega resultados além da tarifação e faturamento dos consumidores. A telemedição 

permite a obtenção de dados mais precisos e confiáveis, o que, de acordo com a 

ANEEL (2009a) possibilita: 

• Redução de perdas técnicas e comerciais; 

• Melhoria na prestação do serviço através da redução de interrupções; 

• Redução de custos operacionais (leituras e operações de corte e 

religação); 

• Melhor gestão dos ativos da empresa; 

• Ampliação de manutenções preventivas frente a corretivas;  

• Melhoria na segurança das redes. 

Além destes fatores, o NIST (2010) identificou como benefícios indiretos o 

compartilhamento das redes de telecomunicações, a possibilidade de facilitar a 

                                            
1 Dados de 2008, atualmente o percentual de medidores eletromecânicos foi reduzido, mas continua 
sendo majoritário. 
2 Atualmente o universo de medidores instalados já ultrapassa a quantidade de 70 milhões.  
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inserção de sistemas de geração distribuída e a gestão do consumo da frota de 

carros elétricos que deve surgir massivamente em um futuro não muito distante. 

Para determinar as funções de medição que permitem tais avanços foi 

estabelecida uma audiência pública para discutir aspectos referentes à medição 

eletrônica (ANEEL, 2010), concluída em 2012. Contudo, mesmo após a conclusão 

deste trabalho do órgão regulador, as características de integração dos sistemas 

através de meios de comunicação ficaram em aberto. Neste contexto, Gouvêa 

(2010) classifica as possibilidades por meio de uma divisão em camadas, de acordo 

com as distâncias abrangidas e o tipo de atendimento. Nesta segmentação surgem 

alternativas para cada sistema baseadas em meios físicos de transmissão distintos, 

isto é, por meio de cabos ou por rádio propagação. Gouvêa (2010) cita alternativas 

com cabos de fibras ópticas, power line communication (PLC), redes coaxiais, pares 

trançados em barramento, rádios digitais de alta capacidade, Wifi, Wimax, sistemas 

ponto-multiponto e a topologia mesh em baixa frequência. Ainda, dentro de um 

mesmo meio físico pode ser realizada uma divisão conforme faixas de frequência e 

padronizações. 

Apesar do desenvolvimento tecnológico já disponibilizar opções para cada 

camada desta segmentação, a aplicação em escala ainda apresenta um compasso 

de espera. Esta cautela do mercado reflete fatores como a dificuldade em provar a 

viabilidade da telemedição aplicada à medição de energia elétrica, barreiras 

regulatórias e falta de incentivos governamentais. Neste âmbito, surge esta proposta 

de dissertação de mestrado.  

1.1. MOTIVAÇÃO 

São aspectos que compõe a motivação para realização deste trabalho: 

- Formação profissional do autor, que atuou com pesquisa e 

desenvolvimento de medidores eletrônicos e também com projeto e planejamento de 

redes de acesso de telecomunicações. Estes ramos, em conjunto com a atuação 

atual no segmento de especificação e homologação de sistemas de medição e 

telemedição levam diretamente ao tema proposto. 
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- Necessidade encontrada nas distribuidoras de energia atuantes no 

mercado brasileiro. Conforme já relatado, é evidente a necessidade de 

desenvolvimento tecnológico neste segmento, fato que motiva o trabalho atual. 

- Interface entre temas técnicos envolvendo telecomunicações e medição de 

energia para faturamento.  

1.2. OBJETIVOS 

Objetivo geral:  

Identificar o modelo de telemedição que apresenta viabilidade técnica e 

melhor relação entre os custos e os benefícios. 

Objetivos específicos: 

1. Discutir referencial teórico contendo aspectos técnicos, funcionais e 

regulatórios referentes ao tema proposto. 

2. Analisar dados típicos de três concessionárias de distribuição de energia, 

que atuem em diferentes condições: Perdas, dados de consumidores, custos e 

quantidade de operações entre outros. 

3. Avaliar produtos e soluções aplicáveis e suas respectivas características 

técnicas, características funcionais e custos. 

4. Simular cenários de viabilidade utilizando metodologia de análise técnica 

e econômica. 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Tendo em vista a multidisciplinaridade do trabalho, foi necessária a divisão 

do mesmo em capítulos bastante distintos, mas que ao final permitem, em conjunto, 

alcançar os objetivos descritos anteriormente. 

O segundo capítulo, que corresponde à fundamentação teórica, trata de 

conceitos e fundamentos. Nele são abordados tópicos clássicos do segmento de 

telecomunicações, as principais padronizações e suas características, aspectos 

referentes a regulamentações, um apanhado de teoria de análise econômica e 

temas relevantes referentes a estudos recentes e novos avanços tecnológicos. 
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Na sequência, o terceiro capítulo apresenta um portfólio de soluções já 

comercializadas, que possuem certificação e constituem, efetivamente, uma 

possibilidade real para implantação. Este conteúdo e o do capítulo seguinte 

correspondem aos materiais e métodos utilizados. 

O quarto capítulo trata do ambiente onde propõe-se a implantação de 

telemedições. Para isto, são avaliadas as áreas de concessão de três empresas 

localizadas em regiões distintas. São destacados dados oficiais, provenientes da 

agência reguladora, que influem na avaliação de viabilidade. 

Em seguida, no quinto capítulo são realizadas simulações que permitem a 

comparação dos ambientes. Nelas são apresentados e discutidos indicadores que 

permitem a avaliação da viabilidade em cada caso. 

Então, no sexto capítulo são apresentadas as conclusões e formuladas 

propostas para trabalhos futuros. 
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2. CONCEITOS E FUNDAMENTOS 

2.1. TÓPICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

O escopo desta dissertação não inclui uma revisão complexa quanto aos 

sistemas de comunicação existentes. Contudo, para um adequado entendimento 

das diferenças técnicas dos sistemas aqui comparados faz-se necessária uma breve 

conceituação acerca da transmissão de sinais através de telecomunicação. Neste 

sentido, recomenda-se a leitura do Apêndice 1, que contém esclarecimentos a 

respeito da propagação de sinais e técnicas de espalhamento espectral. 

Na sequência desta seção são tratados temas relevantes abordados na 

avaliação de soluções, tais como redes mesh, comunicação pela rede elétrica, 

sistemas com fios e sistemas celulares. 

2.1.1. Redes mesh 

De acordo com Akyildiz e Wang (2009), redes mesh3 não se referem a um 

tipo de sistema de comunicação. Elas se caracterizam como uma arquitetura de 

rede, na qual cada dispositivo de comunicação, denominado nó, é capaz de 

transmitir e receber pacotes e também repetir a informação que outro tenha lhe 

enviado. A principal vantagem desta característica é obter um alcance maior com 

custo reduzido. Contudo, além desta característica as redes mesh devem possuir 

capacidade para se configurar e se organizar automaticamente. Ainda, a 

comunicação deve se manter ao longo do tempo e caso algum problema ocorra, 

uma rede mesh deve procurar alternativas de roteamento de forma autônoma. A 

figura 1 ilustra esta topologia de rede. 

                                            
3 Redes Mesh também podem ser denominadas Redes em Malha ou Redes Estrela.  
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FIGURA 1 – REDE MESH 

FONTE: ADAPTADO DE AKYILDIZ E WANG (2009, P. 4) 
Esta topologia requer alguns requisitos especiais. No caso do uso de 

radiofrequência, as antenas devem permitir a comunicação em várias direções. 

Também, deve-se prever que mais de um rádio tente transmitir ao mesmo tempo 

para um nó central. Um protocolo simples para evitar colisões com monitoramento 

do meio pode não funcionar, por isto é preciso utilizar complementos com outros 

algoritmos.  

Não menos importante é a capacidade automática de roteamento, a qual 

pode ser feita de acordo com diversos critérios. Pode-se preferir que haja o menor 

número de retransmissões, denominadas saltos, ou que o sinal percorra o menor 

espaço geográfico possível. Ainda, é possível aperfeiçoar o nível dos sinais ou a 

qualidade das transmissões. Em sistemas congestionados pode-se melhorar o 

trafego de dados utilizando nós adjacentes com pouco fluxo. A figura 2 ilustra um 

sistema que adota a melhor rota como aquela que possui menor número de saltos. 
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FIGURA 2 – MENOR NÚMERO DE SALTOS EM UMA REDE MESH 

FONTE: ADAPTADO DE JOHNSON ET AL. (2007, P. 11) 
Embora seja inerente às redes mesh uma redução de performance em 

termos de atrasos e taxas de transmissão, os ganhos obtidos em confiabilidade e 

robustez tem tornado esta topologia muito comum nos sistemas modernos de 

comunicação (AKYILDIZ E WANG, 2009). 

2.1.2. Comunicação pela rede elétrica 

Nakatsukasa, Faria e Kersher (2010) declaram que os princípios de 

comunicação utilizando cabos destinados a transmissão e distribuição de energia, 

denominada PLC (Power Line Communication) não são recentes. Em 1920 já 

existiam sistemas de OPLAT (Onda Portadora em Linhas de Alta Tensão) para 

transmissão de sinais de telemetria, telecontrole e voz.  

É possível transmitir informações juntamente com a energia elétrica devido à 

diferença entre as frequências aplicadas a cada função. Porém, existem aspectos 

que dificultam este tipo de comunicação: ruído gerado por cargas não lineares, 

interferência oriunda de fontes externas ou reflexões internas, indeterminação e 

variação constante da impedância do meio e presença de elementos que não 

permitem a passagem de sinais de alta frequência.  
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Estes problemas estão sendo superados através da evolução tecnológica. A 

título de comparação na tabela 1 são apresentados os desempenhos de sistemas de 

gerações distintas de equipamentos. 

TABELA 1 – COMPARAÇÃO DE GERAÇÕES DE PLC  
 

Geração 2001 

 

Geração 2009 

 

Geração 2010 

3 portadoras analógicas 

1 bloqueada e 2 

selecionadas manualmente 

1536 portadoras 

Todas selecionadas via 

gerência em 13 modos com 3 

bandas possíveis. 

 

2,1 Mbps (camada física) 204 Mbps (camada física)  

1 Mbps – Velocidade máxima 

de acesso real conseguida 

no computador do usuário. 

30 Mbps – velocidade máxima 

de acesso real conseguida no 

computador do usuário. 

400 Mbps – ITI-T e 

IEEE normatizando 

1 Gbps em camada 

física. 

FONTE: NAKATSUKASA, FARIA E KERSHER (2010, P. 13) 
 

Este avanço foi possível devido à adoção da multiplexação denominada 

OFDM (Ortogonal Frequency-Division Multiplex – multiplexação por divisão de 

frequência ortogonal). O OFDM possui características semelhantes ao espalhamento 

espectral tratado no apêndice 1. Contudo, há neste caso maior interesse em obter o 

máximo aproveitamento possível do espectro disponível. Por isto, nos sistemas 

modernos de PLC é utilizada modulação QAM1024 (Modulação de Amplitude em 

Quadratura com 1024 símbolos). Adicionalmente, são adotados algoritmos de 

correção de erros e de gestão automática e monitoramento do espectro. Assim, as 

faixas de frequência que possuem ruídos ou interferências podem ser suprimidas.  

Nakatsukasa, Faria e Kersher (2010) relatam o resultado de testes práticos 

realizados na cidade de Santo Antônio da Platina no estado do Paraná. Segundo os 

autores, é notória a sensibilidade de sistemas de PLC quanto a ruídos, o que torna 

obrigatório o uso de filtros. 
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2.1.3. Sistemas com fio 

De acordo com Noll (2001), há muitos mitos em relação a quem inventou o 

quê. Mas, historiadores podem ter resolvido algumas controvérsias. Segundo o 

autor, a primeira transmissão de rádio deve-se a Nikola Tesla enquanto a primeira 

mensagem intercontinental enviada por telegrafo deve-se a Guglielmo Marconi. O 

código morse não foi inventado por Samuel Morse e sim por Alfred Vail. O princípio 

de microfone por resistência variável provavelmente foi criado por Elisha Grey e não 

por Alexander Graham Bell. Contudo, todos tiveram papéis muito importantes para 

possibilitar o homem a se comunicar de forma independente da distância.  

Elahi (2001) comenta que o custo da infraestrutura envolvida caracterizava 

grande dificuldade para evolução das telecomunicações. Desta forma, a 

possibilidade encontrada foi a de compartilhar sistemas de transporte.  

Segundo ele, estabelecer uma conexão via cabo, com transmissão de sinais 

elétricos ao longo de centenas ou milhares de milhas para permitir que apenas duas 

pessoas conversassem não era acessível para maioria da população. A técnica em 

si, que transformava o sinal sonoro em sinal elétrico, o amplificava, transmitia e 

depois retornava ao formato de voz não implicava maiores dificuldades. Contudo, a 

transmissão de várias conversas ao mesmo tempo, pelo mesmo meio, se 

desenvolveu com maior eficiência com a invenção da eletrônica digital. 

Primeiramente, isto possibilitou a transformação de sinais analógicos, tais como 

sons, em digitais. Depois, considerando a incapacidade do ser humano detectar 

pequenos atrasos entre a emissão e a recepção dos sons, foi possível empacotar os 

conteúdos digitais em tempos distintos dentro de uma mesma transmissão. Este 

processo é exemplificado na figura 3. 
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FIGURA 3 – MODULAÇÃO DIGITAL E MULTIPLEXAÇÃO 

FONTE: ADAPTADO DE ELAHI (2001, P. 94) 
 A eletrônica digital também permitiu a difusão de sistemas de comunicação 

de dados. Contudo, o telefone continuava sendo a única forma de telecomunicação 

para maioria das pessoas. Neste contexto, a transmissão de informações digitais se 

tornou possível com a difusão de dispositivos de modulação e demodulação, 

denominados modems. Através de padrões bem definidos, estes eram capazes de 

transformar sinais digitais em analógicos, utilizando as frequências da voz, e inseri-

los nos sistemas de comunicação telefônica. O receptor, dotado também de uma 

linha telefônica, utilizava um modem semelhante para recuperar a informação. Este 

processo é ilustrado na figura 4. 
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 FIGURA 4 – USO DE MODEM PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL 

FONTE: ADAPTADO DE ELAHI (2001, P. 102) 
Sabendo que na rede de transmissão telefônica são utilizados conversores 

para sinais digitais e que há multiplexação no tempo, o uso de modems passa a ser 

estranho. Porém, seu emprego ocorreu em função de uma transição que logo surgiu 

com a adoção de sistemas denominados DSLs (Digital Subscriber Lines). Estes 

sistemas utilizam os fios e cabos já presentes nas instalações telefônicas para 

transmitir sinais digitais em frequências maiores. Desta forma, com o emprego de 

filtros, é possível efetuar comunicações de voz e dados sem uma interferir sobre a 

outra. O tipo mais comum de DSL utilizado é o ADSL (Asymmetrical DSL) que 

recebe este nome porque destina maior faixa para recepção de dados do que para 

transmissão. A figura 5 ilustra este sistema.  
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FIGURA 5 – SISTEMA DE ADSL 

FONTE: ADAPTADO DE ELAHI (2001, P. 109) 
Juntamente com a popularização do ADSL, o uso de sistemas de TV a cabo 

para transmissão de dados também se intensificou. Em relação aos sistemas 

telefônicos há a vantagem de que os cabos, geralmente coaxiais, são muito mais 

imunes a interferências e ruídos, o que garante uma melhor relação entre 

capacidade de transmissão e distância percorrida pelo sinal. 

2.1.4. Sistemas de celulares  

Webb (1999) relata que os sistemas de telefonia celular estão cada dia mais 

presentes na vida das pessoas. Contudo, esta inovação, ao contrário do que muitos 

pensam, não é tão recente. Segundo o autor, o primeiro rádio de comunicação 

portátil foi produzido em 1965 e logo este mercado teve um crescimento rápido. O 

chamado rádio privado móvel (PMR – Private Mobile Radio) chegava aos bolsos de 

cada policial ou bombeiro. Até hoje é utilizado por companhias de taxi e até mesmo 

por concessionárias de serviço público. Contudo, seu uso ganha restrições em 

termos de escala e capacidade do espectro, algo que inviabiliza uma massificação. 
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Isto também justificava o porquê da proibição de conexões deste tipo de rádio com 

sistemas de interconexão telefônica. 

De acordo com Goldsmith (2005), este problema ganhou uma solução 

bastante simples, baseada em uma característica inerente aos sistemas de rádio: a 

atenuação. Sabe-se que qualquer onda eletromagnética sofre atenuação na 

atmosfera, e esta propriedade foi utilizada de forma construtiva com estações de 

baixa potência, espalhadas de forma geográfica estratégica com a possibilidade de 

utilização das mesmas frequências sem interferência. 

Este é o fenômeno que dá nome aos sistemas celulares. A criação de 

células de atuação das estações permite um melhor aproveitamento do espectro. 

Mas, como não é possível prever exatamente até onde o sinal chega com 

determinada potência mínima, são utilizadas cadeias onde células adjacentes 

utilizam canais distintos. Isto minimiza a possibilidade de interferências. A figura 6 

ilustra este tipo de configuração com modelo hexagonal. Isto reflete situações onde 

as antenas são instaladas no alto de torres ou edifícios. Quando a instalação é mais 

baixa costuma-se utilizar modelos em forma de losango. A figura 7 ilustra uma 

cadeia de células com este formato. Para ambos os exemplos é possível notar que 

16 canais distintos garantem uma boa separação.  

 
FIGURA 6 – SISTEMA COM CÉLULAS EM FORMA DE HEXAGONOS 

FONTE: GOLDSMITH (2005, P. 513) 
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FIGURA 7 – SISTEMA COM CÉLULAS EM FORMA DE LOSANGOS 

FONTE: GOLDSMITH (2005, P. 512) 
Para que o sistema funcione adequadamente é preciso prever que os 

usuários podem estar em movimento e passar de uma célula à outra. Nestes casos 

é preciso um mecanismo que efetua a troca de célula rápida e imperceptível, 

denominada handoff.  

2.2. PADRONIZAÇÕES 

A seguir são apresentados aspectos de padronizações que levam a um 

melhor entendimento dos sistemas existentes. 

2.2.1. Classificação por escala e IEEE 802 

De acordo com Nuaymi (2007), é possível realizar uma classificação dos 

sistemas de comunicação através de uma escala de distância. Neste contexto 

surgem denominações bastante comuns, listadas a seguir: 

PAN – Personal Area Network: Refere-se a curtas distâncias, onde a 

comunicação ocorre entre pequenos dispositivos, tais como fones de ouvido de 

telefones celulares, controles remotos, mouse sem fio, entre outros. Também pode 

receber a designação de HAN (Home Area Network) 
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LAN – Local Area Network: Refere-se a ambientes locais, tais como 

residências e escritórios. São exemplos comuns redes de computadores, redes Wifi 

(detalhado posteriormente), redes de sensores, entre outros. 

MAN – Metropolitan Area Network: Refere-se a uma área de cobertura 

maior, tipicamente um bairro, uma localidade, parte ou toda uma cidade. São 

exemplos desta rede o padrão Wimax (detalhado posteriormente), sistemas de 

comunicação de rádio-taxi, rádio trunking4, entre outros. Também pode ser chamado 

de NAN (Neighborhood area network). 

WAN – Wide Area Network: Refere-se a uma área de cobertura chegando 

aos limites de estados ou países. São exemplos a telefonia celular, a internet e 

sistemas via satélite. Pode ser chamado também, em um contexto mais reduzido, de 

RAN (Regional Area Network) 

A figura 8, conhecida como gráfico de ovos, mostra esta classificação para 

sistemas sem fio. 

 
FIGURA 8 – CLASSIFICAÇÃO DE REDES 

FONTE: ADAPTADO DE NUAYMI (2007, P. 12) 
Estes sistemas também podem receber classificação semelhante em relação 

a capacidade de transmissão, porém, este indicador reflete as necessidades dos 

                                            
4 O rádio trunking, seja digital ou analógico, é um sistema de comunicação que possibilita o 
compartilhamento de um pequeno número de frequências entre um grande número de equipamentos. 
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usuários, isto é, um sistema que abrange uma área maior, tende a ter mais usuários 

e por isso necessita uma maior capacidade de transmissão. 

Akyildiz e Wang (2009) relatam que há forte tendência de padronização em 

todas as categorias. Os autores destacam os trabalhos realizados no IEEE (Institute 

of Electrical and Electronics Engineers) que já se tornaram bastante populares. O 

grupo que atua neste segmento recebe a numeração base 802. Por isto, os padrões 

recebem a nomenclatura IEEE 802.nn. A tabela 2 apresenta as principais 

classificações deste grupo. 

TABELA 2 – PADRÕES DE REFERÊNCIA DO IEEE 

Padrão Assunto 

802.1 Gerência de rede. 

802.2 Controle de Link Lógico 

802.3 Padrão Ethernet 

802.6 Redes Metropolitanas. 

802.7 MANs de Banda Larga. 

802.8 Fibra Óptica. 

802.9 Integração de Redes Locais. 

802.10 Segurança em Redes Locais. 

802.11 LANs sem fio (Wifi). 

802.15 PANs sem fio (Bluetooth). 

802.16 WANs sem fio (Wimax). 

802.20 Acesso Móvel sem fio. 

FONTE: AKYILDIZ E WANG (2009) 
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2.2.2. Zigbee  

 
De acordo com Lonn e Olsson (2005), nos últimos anos ocorreu um rápido 

crescimento nos sistemas de comunicação sem fio. Contudo este avanço seguiu 

requisitos de aumento de velocidade e banda. Um exemplo disto é o padrão 

IEEE.802.11, de redes locais sem fio. O primeiro padrão para baixa velocidade foi o 

Bluetooth, porém este possui limitações em relação à quantidade de nós. Segundo 

os autores há no ambiente industrial e residencial muitas aplicações que requerem 

monitoramento e controle com extensão da vida das baterias, baixo fluxo de dados e 

reduzida complexidade em relação aos padrões existentes. Para estes casos foi 

desenvolvido o padrão IEEE 802.15.4. Este padrão, somado a outras camadas de 

comunicação é chamado de Zigbee.  

O nome surgiu em virtude de um tipo de abelha doméstica que efetua 

comunicações com seus pares através de movimentos de voo. O princípio se aplica, 

pois são organismos simples que através de sua comunicação conseguem efetuar 

tarefas complexas.  

O padrão IEEE 802.15.4 define três tipos de dispositivos: 

- O coordenador de rede: concentra a inteligência da rede e requer maior 

capacidade de memória e processamento; 

- Os dispositivos de função completa (FFD – Full Function Device): são 

aqueles que podem auxiliar o coordenador e efetuar roteamentos na rede quando 

necessário; 

- Os dispositivos de função reduzida (RFD – Reduced Function Device): 

primam pelo baixo consumo e simplicidade. São os extremos da rede. 

O IEEE 802.15.4 permite a formação de duas topologias de rede, em estrela 

ou ponto a ponto (peer-to-peer). A figura 9 demonstra cada uma delas.  
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FIGURA 9 – TOPOLOGIAS EM ESTRELA OU PONTO-A-PONTO. 

FONTE: ADAPTADO DE LONN E OLSSON (2005, P. 5) 
Na topologia em estrela, o primeiro FFD assume o papel de coordenador da 

rede pessoal (PAN). Todos os demais devem se comunicar com ele a partir de 

então. Por outro lado, na topologia de ponto-a-ponto, outros FFDs podem se 

comunicar entre si, inclusive podendo formar uma rede mesh. 

O modelo de referência OSI (Open System Interconnection), criado pela ISO 

(International Organization for Standardization), é um modelo para arquiteturas de 

rede e para estruturação de novos padrões. A figura 10 demonstra como o padrão 

Zigbee se enquadra neste modelo. 
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FIGURA 10 - MODELO OSI E O PADRÃO ZIGBEE 

FONTE: ADAPTADO DE LONN E OLSSON (2005, P. 6) 
Desta forma, é possível observar que as camadas físicas e de enlace 

correspondem à IEEE 802.15.4, as camadas de rede, de transporte e de sessão são 

definidas pela Zigbee Alliance5 e as camadas de aplicação e apresentação podem 

ser feitas por terceiros.  

A camada física prevê a utilização de até três faixas de frequências, 

conforme demostrado na tabela 3. 

A camada de rede pode ser integrada com o protocolo IPv6 (Internet 

Protocol version 6). Esta integração, em conjunto com prerrogativas de baixo 

consumo de energia, é denominada 6LowPAN. 

 

                                            
5 A Zigbee Alliance é uma instituição formada por empresas interessadas no desenvolvimento do 

Zigbee bem como a interoperabilidade de seus produtos baseados neste padrão. 
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TABELA 3 – FAIXAS DE FREQUÊNCIA ZIGBEE 
PHY 

(MHz) 
Faixa de 

Frequência 
Taxa de 
Chips 

(kchips/s) 

Modulação Taxa 
de Bits 
(kbits/s) 

Taxa de 
simbolos 

(ksymbol/s) 

Simbolos 

868 868-968,6 300 BPSK 20 20 Binário 
915 902-928 600 BPSK 40 40 Binário 
2450 2400-

2483.5 
2000 O-QPSK 250 62.5 16 bits 

FONTE: ADAPTADO DE LONN E OLSSON (2005, P. 7) 
 

A transmissão do sinal é realizada através de sequencia direta, conforme já 

descrito em 2.5. A figura 11 mostra como se dá o processo. 

 
FIGURA 11 – MODULAÇÃO EM SEQUENCIA DIRETA ZIGBEE 

FONTE: ADAPTADO DE LONN E OLSSON (2005, P. 7) 
Cada byte é dividido em dois símbolos. A parte relativa aos bits menos 

significativos é enviada primeiro, exceto para campos de segurança. Cada símbolo é 

mapeado conforme sequência pseudo-aleatória de 32 bits. Este novo conjunto 

passa pela etapa de modulação e é transmitido. 

Lonn e Olsson (2005) relatam que a recepção ocorre no sentido inverso, 

onde é necessário conhecer o código que modificou os símbolos. Ainda, para obter 

melhor confiabilidade, a camada de acesso prevê reserva de tempos para 

transmissões especiais. Adicionalmente, há uma padronização de criptografia que 

pode ser utilizada nos sistemas Zigbee. Esta é composta de algoritmo AES 

(Advanced Encryption Standard), com chaves de 128 bits. 

2.2.3. Bluetooth 

De acordo com Golmie (2006), Bluetooth é um protocolo de comunicação 

sem fio de curta distância (até 10 metros). Ele foi desenvolvido para substituir 

padrões proprietários não interoperáveis em notebooks, PDAs, fones e outros 

dispositivos portáteis. Este protocolo opera entre as frequências de 2.402 e 2.480 
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MHz e é composto de 79 canais de 1 MHz. Originalmente foi concebido para operar 

com irradiação de 1mW. A operação ocorre com uma multiplexação no tempo de 

1600 janelas por segundo. Os pacotes enviados podem ocupar uma, três ou cinco 

janelas. Porém, cada um deve ser transmitido utilizando salto em frequência com no 

mínimo 320 saltos por segundo.  

Dois ou mais dispositivos que atuam no mesmo canal formam uma piconet. 

Um componente atua como mestre e os demais, no máximo sete, como escravos. O 

mestre é responsável pela geração do algoritmo pseudoaleatório de saltos, o 

endereçamento e a base de tempo do sistema. Todo escravo precisa realizar um 

processo de sincronização com o mestre antes de efetivamente estabelecer uma 

comunicação.  

2.2.4. Wifi  

Golmie (2006) também descreve o padrão IEEE 802.11, base para os 

sistemas de Wifi (Wireless Fidelity). Nele, são definidas camadas físicas com 

utilização de salto em frequência, sequência direta e sistema infravermelho. A 

máxima potência de irradiação prevista é de 1 W. Os canais são espalhados entre 

as frequências de 2400 e 2483,5 MHz. A mínima taxa de saltos é de 2,5 por 

segundo e a máxima não é definida. As taxas de transmissão variam conforme 

técnicas de modulação utilizadas. Pode-se chegar a mais de 11Mbit/s.  

O padrão utiliza sistema de controle de múltiplo acesso ao meio com 

detecção de portadora e bloqueio de colisões (CSMA/CA – Carrier Sense Multiple 

Access with Collision Avoidance). Nele, há obrigação de utilização de sinais de RTS 

(Request to Send) e CTS (Clear to Send).  

De acordo com Lee, Su e Shen (2007), as células de comunicação formadas 

nas redes Wifi são denominadas BSS (Basic Service Set). Este conceito permite 

uma aplicação independente ou estendida. Nestas o controle é efetuado por APs 

(Access Points). A figura 12 ilustra este tipo de configuração. 
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FIGURA 12 – FORMAÇÃO DE CÉLULAS WIFI 

FONTE: ADAPTADO DE LEE, SU E SHEN (2007, P. 48) 

2.2.5. WiMAX  

De acordo com Nuaymi (2007), o padrão WiMAX (Worldwide Interoperability 

for Microwave Access), nasceu em função da necessidade de aumento das taxas de 

transmissão para aplicações de vídeo e internet. Neste contexto, Molisch (2011) 

destaca que originalmente o padrão foi pensado para sistemas fixos, operando entre 

11 e 60 GHz e possibilitando a transmissão de dezenas de Mbits/s. Nesta faixa de 

frequências é necessário ter linha de visada para permitir a comunicação. Neste 

contexto foi criado o grupo IEEE 802.16 em 1999. Em 2001 já foi publicado padrão 

baseado em modulação em canal único, contudo não obteve grande disseminação. 

Pensando em obter benefícios de comprimentos de onda maiores, que não 

precisam linha de visada, foi proposto novo trabalho. Contudo, este avanço traz 

preocupações com atrasos e alterações nos sinais inexistentes anteriormente. 

Particularmente, o OFDM corresponde a uma boa opção para resolver este 

problema. Ainda, a banda disponível para tráfego de dados é menor nesta nova 

faixa de frequências, o que requer melhor aproveitamento do espectro, o que 

também caracteriza o OFDM. Em 2004 foi concluído o padrão IEEE 802.16d, ou 

WiMAX fixo, que contempla estes benefícios. 

Entretanto, a primeira década do milênio promoveu uma popularização de 

notebooks, o que evidenciou a necessidade de um padrão que permitisse 
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mobilidade. Por isto, já em 2005, foi criado o IEEE 802.16e, que contempla este 

requisito.  

A família IEEE 802.16 é um importante fator para o desenvolvimento do 

WiMAX em todo mundo. Contudo, suas condições dizem respeito unicamente a 

camada física e de enlace. Seu atendimento não garante interoperabilidade entre 

sistemas distintos. Por isto, a indústria do setor promoveu uma aliança, denominada 

WiMAX forum, que contempla os aspectos necessários para garantir tal 

interoperabilidade.  

Nuaymi (2007) destaca que os sistemas atuais de telefonia celular 

concorrem indiretamente com o WiMAX. Contudo, estes operam em frequências 

licenciadas, onde operadoras pagam para poder utilizar o espectro. Com o WiMAX 

há possibilidade de utilização de frequências não licenciadas, o que torna a 

concorrência desleal. Portanto, há tendência de que a operação sem licenciamento 

só seja liberada para ambientes acadêmicos ou sem fins lucrativos.  

2.2.6. UWB e WUSB  

De acordo com Lee, Su e Shen (2007) o padrão denominado UWB (Ultra 

Wide Band) é baseado na IEEE 802.15.3 e pode permitir taxas de transmissão entre 

110 e 480 Mbits/s). Sua operação ocorre entre 3,1 e 10,6 GHz e seu alcance 

estimado é de 10 metros utilizando OFDM. De acordo com os autores, a tentativa de 

padronização iniciou em 2002 e em janeiro de 2003 foi formado um grupo no IEEE. 

Após três anos de discussões foi feita opção pelo fechamento do grupo de forma 

inconclusiva.  

Apesar deste fracasso, Holms (2006), descreve o desenvolvimento, em 

paralelo, do padrão WUSB (Wireless Universal Serial Bus) que propõe uma 

alternativa sem fio ao já consolidado USB (Universal Serial Bus) baseada nos 

conceitos do UWB. O autor destaca a importância da utilização de vários canais de 

528 MHz em um espectro de 7,5GHz de forma adaptativa, com possibilidade de 

exclusão de faixas. Isto permite que o padrão se modele a diferentes 

regulamentações conforme autonomia de cada país.  
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2.3. REGULAMENTAÇÃO 

A seguir serão abordados temas relativos a regulamentações vigentes, tanto 

quanto a aspectos de telecomunicações quanto de distribuição de energia. 

2.3.1. Agência Nacional de Telecomunicações 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) é o órgão responsável 

pela implantação, outorga, regulamentação e fiscalização no setor de 

telecomunicações brasileiro. 

Conforme descrito em seu site, entre as atribuições da Anatel estão: 

 expedir normas quanto à outorga, à prestação e à fruição dos serviços de 

telecomunicações no regime público; administrar o espectro de radiofrequências e o 

uso de órbitas, expedindo as respectivas normas; expedir ou reconhecer a 

certificação de produtos, observados os padrões e normas por ela estabelecidos e 

reprimir infrações dos direitos dos usuários. 

Todo sistema de telemedição deve atender aos preceitos definidos pela 

Anatel. Neste quesito, destacam-se as regulamentações abordadas a seguir. 

Resolução Anatel nº 506 de 1º de julho de 2008. 

Este documento regula o uso de equipamentos de radiação restrita, isto é, 

aqueles aparelhos ou dispositivos que utilizam radiofrequência para aplicações 

diversas em que a correspondente emissão produza campo eletromagnético com 

intensidade dentro dos limites estabelecidos. Estes componentes devem atuar em 

caráter secundário, sem proteção contra interferências prejudiciais provenientes de 

qualquer outra estação de radiocomunicação. Por outro lado, caso este interfira em 

outro sistema operando em caráter primário, deve ocorrer suspensão de 

funcionamento imediatamente e até que seja sanada a interferência.  

Esta característica não elimina a necessidade de homologação e certificação 

do produto junto à agência. Apenas dispensa o cadastramento ou licenciamento 

para instalação e funcionamento. 

Na certificação deve constar o limite máximo de emissões seja em 

intensidade de campo em uma determinada distância ou em potência irradiada, 

conforme determinações da agência. Um exemplo claro é aplicado a equipamentos 
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que operam entre 433 e 435 MHz, que não podem exceder 10 mW equivalentes 

irradiados (potência e. i. r. p. - equivalent isotropically radiated power). 

Também são permitidas características especiais a equipamentos que 

utilizam espalhamento espectral nas faixas 902-907,5 MHz, 915-928 MHz, 2.400-

2.483,5 MHz, e 5.725-5.850 MHz. Estes sistemas podem operar sob a condição de 

equipamentos de radiação restrita caso atendida potência máxima de 1 W, exceto 

para os seguintes casos: 

- Faixa de operação em 2.400-2.483,5 MHz em localidades com mais de 

500.000 habitantes, deve possuir potência igual ou inferior a 400 mW. Ainda, se o 

número de frequências de salto for inferior a 75, a potência não deve exceder a 125 

mW. 

- Faixa de operação em 902-907,5 MHz e 915-928 MHz que opere com 

menos que 35 canais, deve ser igual ou inferior a 250 mW. 

Distribuição de Faixas de Frequência 

De acordo com o Plano de Atribuição, Destinação e Distribuição de Faixas 

de Frequência no Brasil (ANATEL, 2010a) as seguintes faixas são destinadas para 

aplicações industriais, científicas e médicas (ISM) e estão sujeitas a autorização 

especial concedida pela administração interessada: 6765-6795 kHz; 433,05-434,79 

MHz; 61-61,5 GHz; 122-123 GHz e 244-246 GHz. 

Adicionalmente, também são destinadas ao mesmo tipo de aplicação as 

seguintes faixas, contudo é obrigatória ainda a capacidade de aceitar interferência 

prejudicial que possa resultar da própria aplicação: 13553-13567 kHz; 26957-27283 

kHz; 40,66-40,70 MHz; 902-928 MHz; 2400-2500 MHz; 5725-5875 MHz e 24-24,25 

GHz. Contudo, a faixa de 2483,5-2500 MHz é destinada especialmente ao serviço 

de radiodeterminação por satélite. 

Cabe ressaltar que de acordo com a Resolução Anatel nº 454/2006, a faixa 

de 907,5-915 MHz foi atribuída ao Serviço Móvel Pessoal (telefonia celular) em 

caráter primário. Tendo em vista que esta aplicação ocorre de forma massiva, seu 

uso em caráter secundário fica prejudicado. 
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Resolução Anatel nº 558 de 20 de dezembro de 2010. 

Esta resolução trata da canalização de frequências entre 450 e 470 MHz. 

Em especial, a mesma destina 8 canais de 12,5 kHz para uso preferencial em 

serviços de telemedição destinados a empresas que atuam no provimento de 

serviços de interesse público, nas áreas de energia, saneamento e esgoto. A tabela 

4 detalha a numeração e o posicionamento dos canais. 

TABELA 4 – CANAIS DESTINADOS À TELEMEDIÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Nº do Canal 
Transmissão da Estação 

Terminal (MHz) 

Transmissão da Estação Rádio 

Base (MHz) 

81 459,0000 469,0000 

82 459,0125 469,0125 

83 459,0250 469,0250 

84 459,0375 469,0375 

 Fonte: ANATEL (2010B, P. 25-26) 

A agência definiu ainda um grande limite de potência: 250 W para estação 

rádio base e 25 W para os terminais. Ainda, podem ser utilizadas antenas com 

qualquer polarização, sob qualquer arranjo e com setorização de livre escolha, 

desde que garantam condições técnicas mínimas necessárias à realização do 

serviço com boa qualidade e confiabilidade. 

As estações, que devem ser licenciadas, devem atender aos limites para 

exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Os 

equipamentos devem ser devidamente certificados.  

Resolução Anatel nº 527 de 8 de abril de 2009 

Este regulamento trata condições de uso de radiofrequência por meio de 

redes de energia elétrica. A agência utiliza o termo banda larga nas tratativas desta 

resolução, porém não é encontrada definição para o termo que possibilite distinguir 

sinais de pequena ou grande largura de faixa.  

Há restrição em relação à utilização do espectro entre 1,705 a 50 MHz. 

Apesar de definir os limites para irradiação de campos eletromagnéticos neste 

intervalo de frequências, é explicito o caráter secundário da operação destes 
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sistemas. Isto significa que se houver interferência em serviços primários, o sistema 

de PLC (Power Line Communication – do inglês, comunicação pela rede elétrica) 

deve interromper sua operação.  

Há também restrições específicas quanto a interferência em sistema de 

rádio-amador e serviço móvel aeronáutico, para os quais há faixas de exclusão que 

não podem ser utilizadas. Para o serviço móvel marítimo, nas regiões costeiras, há 

redução nos limites permitidos em 10 dB para algumas faixas.  

O operador que optar pela utilização de comunicação pela rede elétrica deve 

possuir autorização específica ao serviço e criar e manter uma base de dados 

pública informando as principais características e eventuais mudanças em seu 

sistema. Uma identificação especial deve ser emitida às Forças Armadas e Órgãos 

de Segurança locais, assim como às Associações de Radiodifusão e 

Radioamadorismo da Unidade da Federação, anteriormente a entrada em operação 

do sistema. 

Os equipamentos devem ser certificados pela agência de acordo com as 

regulamentações referentes a saúde e segurança.  

2.3.2. Agência Nacional de Energia Elétrica 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) corresponde ao órgão 

regulador no setor elétrico. Sua missão é “proporcionar condições favoráveis para 

que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e o 

benefício da sociedade” (ANEEL, 2011, p. 8). Cabe a agência normatizar as políticas 

e diretrizes do setor elétrico, fiscalizar a prestação dos serviços de fornecimento de 

energia e mediação de conflitos entre agentes do setor. Adicionalmente, a ANEEL 

deve conceder o direito de exploração de serviços e definir as tarifas aplicáveis.  

De acordo com a ANEEL (2005), a tarifa deve ser justa ao consumidor, e 

deve estabelecer uma receita capaz de garantir o equilíbrio econômico-financeiro da 

concessão. A arrecadação das concessionárias é dividida em duas parcelas, 

denominadas A e B. A tabela 5 a seguir detalha a formação de cada uma delas. 
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TABELA 5 – COMPOSIÇÃO DA RECEITA REQUERIDA 
COMPOSIÇÃO DA RECEITA REQUERIDA 

PARCELA A  
(custos não-gerenciáveis) 

PARCELA B  
(custos gerenciáveis) 

Encargos Setoriais 
Despesas de Operação e 

Manutenção 

Cotas da Reserva Global de 

Reversão (RGR) 
Pessoal 

Cotas de Consumo de Combustível 

(CCC) 
Material 

Taxa de Fiscalização de Serviços 

de Energia Elétrica (TFSEE) 
Serviços de terceiros 

Rateio de custos do Proinfa Despesas gerais e outras 

Conta de Desenvolvimento 

Energético (CDE) 
 

 Despesas de Capital 

Encargos de Transmissão Cotas de Depreciação 

Uso das Instalações da Rede Básica de 
Transmissão de Energia Elétrica 

Remuneração do Capital 

Uso das Instalações de Conexão  

Uso das Instalações de Distribuição Outros 

Transporte da Energia Elétrica 

Proveniente de Itaipu 
P&D e Eficiência Energética 

Operador Nacional do Sistema 

(ONS) 

PIS/COFINS 

Continua 
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TABELA 5 – COMPOSIÇÃO DA RECEITA REQUERIDA (CONCLUSÃO) 

Compra de Energia Elétrica para 

Revenda 
 

Contratos Iniciais  

Energia de Itaipu  

Contratos Bilaterais de Longo Prazo 

ou Leilões 
 

FONTE: ANEEL (2005, P. 16) 

Dentro da parcela B cabe destacar: 

Despesas de Operação e Manutenção – Refere-se à parcela da receita 
destinada à cobertura dos custos vinculados diretamente à prestação do 
serviço de distribuição de energia elétrica, como pessoal, material, serviços 
de terceiros e outras despesas. Não são reconhecidos pela ANEEL, nas 
tarifas da empresa, aqueles custos que não estejam relacionados à 
prestação do serviço ou que não sejam pertinentes à sua área geográfica 
de concessão. 

Cota de Depreciação – Refere-se à parcela da receita necessária à 
formação dos recursos financeiros destinados à recomposição dos 
investimentos realizados com prudência para a prestação do serviço de 
energia elétrica ao final da sua vida útil. 

Remuneração do Capital – Refere-se à parcela da receita necessária para 
promover um adequado rendimento do capital investido na prestação do 
serviço de energia elétrica. (ANEEL, 2005, p. 17) 

Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico  

O Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico – MCPSE (ANEEL, 

2009b) é o documento que permite a padronização dos procedimentos e a 

adequada avaliação patrimonial dos ativos para os quais incide a depreciação e a 

remuneração do capital citados.  

Segundo a ANEEL (2009b) as concessionárias, cujos bens e instalações são 

reversíveis ao Estado, deverão manter permanentemente atualizados os cadastros e 

o controle da propriedade dos bens vinculados. 

Entretanto, especificamente quanto a sistemas ou equipamentos de 

telemedição, é explicita a condição de impossibilidade de inclusão na unidade de 

cadastro vinculada aos medidores de energia elétrica. O texto cita: 
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MEDIDOR 

1. Caracterização 

São cadastráveis como UC deste tipo os medidores e concentradores 
utilizados na medição de energia e potência elétrica, incluindo-se os 
transformadores de medida de classe de tensão igual ou inferior a 6kV e 
demais acessórios. 

UC deste tipo não inclui: 

.... 

Sistema de telemedição, teleproteção e controle.  

(ANEEL, 2009b, p. 74) 

O termo pode ser encontrado em outras unidades de cadastro, tais como: 

painel, mesa de comando e cubículo; sistema de dados metereológicos, hidrológicos 

e sismológicos; sistema de proteção, medição e automação. Contudo, nenhuma 

destas categorias caracteriza corretamente este tipo de equipamento e a forma de 

cadastro deste é feita individualmente, o que é incompatível com as quantidades 

efetivamente utilizadas em atendimentos massivos com telemedições. 

Resolução Normativa Aneel n° 482 de 17 de abril de 2012.  

Através da REN 482/2012 (ANEEL, 2012a) foram estabelecidas as 

condições para expansão de sistemas de geração distribuída. O documento 

determina a possibilidade de implantação de micro e mini-geradores sem as 

obrigatoriedades típicas de acessantes de geração. Nestes casos, a partir de 240 

dias da publicação do documento, passa a ser obrigatório para as concessionárias 

de distribuição estabelecer requisitos para implantação de tais geradores. Nestes 

casos será adotado um sistema de compensação, onde a energia gerada deve ser 

abatida da energia consumida. Contudo, é necessário diferenciar os fluxos 

registrados. Efetivamente esta condição não representa dificuldade técnica. Diversos 

medidores já são capazes de efetuar os dois registros, contudo a leitura tradicional, 

efetuada com um único valor requer mudanças para atender aos novos sistemas. Na 

prática deve ocorrer a ciclagem de valores nos mostradores dos medidores e isto 

deve requerer maior tempo para efetuar uma leitura por completo. Os leituristas, que 

atualmente efetuam leituras com um simples olhar, precisarão aguardar a ciclagem 

das grandezas no mostrador. Isto acarreta aumento significativo no custo desta 

atividade. 
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Resolução Normativa Aneel n° 502 de 7 de agosto de 2012.  

Esta resolução (ANEEL, 2012c) corresponde ao resultado da Audiência 

Pública nº 043 de 2010. Embora fossem esperados requisitos mais abrangentes na 

regulamentação, o documento apenas determina condições básicas para atender 

aos consumidores que optarem por uma tarifa diferenciada por horário, que ainda 

requer regulamento específico, e aqueles que desejam obter registros de qualidade 

de fornecimento diretamente do equipamento destinado ao faturamento. Para ambos 

os casos também são exigidos múltiplos registros exibidos nos mostradores dos 

medidores. Portanto, também representam dificuldade para a leitura convencional e 

devem acarretar aumentos nos custos operacionais. 

2.4. ANÁLISE DE TEORIA ECONÔMICA 

A metodologia de Souza e Clemente (2004) subdivide os indicadores de 

análise de projetos de investimentos em dois grupos: os indicadores associados à 

rentabilidade (ganho ou criação de riqueza) e indicadores associados ao risco.  

Os indicadores de rentabilidade do projeto englobam o Valor Presente 

Líquido (VPL), o Valor Presente Líquido Anualizado (VPLa), o Índice Benefício/Custo 

(IBC) e o Retorno sobre Investimento Adicionado (ROIA). Já os indicadores de risco 

do projeto são a Taxa Interna de Retorno/Taxa Mínima de Atratividade (TIR/TMA), o 

Período de Recuperação do Investimento (Pay-back), o Grau de Comprometimento 

da Receita (GCR), o Risco de Gestão e o Risco de Negócio. Ainda segundo Souza e 

Clemente (2004), para o efeito de decisões de investimentos, o correto é usar o 

conjunto dos indicadores para que seja gerado um resultado preciso, pois o uso 

isolado de um indicador resulta numa análise pouco consistente.  

2.4.1.  Indicadores de rentabilidade  

O primeiro indicador analisado é o Valor Presente Líquido (VPL), que 

segundo Bodie e Merton (2002, p.181), "é o montante com o qual se espera 

aumentar a riqueza dos atuais acionistas", consistindo na atualização das receitas e 

despesas e verificação do retorno do investimento.  

O Valor Presente Líquido Anualizado é uma variação do VPL, de acordo 

com Souza e Clemente (2004, p.80), "enquanto o VPL concentra todos os valores do 
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fluxo de caixa na data zero, no VPLa o fluxo de caixa representativo do projeto de 

investimento é transformado em uma série uniforme". Para o cálculo desse índice, 

deve-se avaliar o ganho do projeto e distribuir em valores equivalentes anuais. 

O Índice Benefício Custo (IBC), conforme Souza e Clemente (2004, p.82), 

"nada mais é do que uma razão entre o Fluxo Esperado de benefícios de um projeto 

e o Fluxo Esperado de Investimentos necessários para realizá-lo", estimando quanto 

vai se ganhar por unidade de capital investido, visando corrigir a verificação do 

retorno do investimento.  

 "O ROIA é a melhor estimativa de rentabilidade para um projeto de 

investimento. Representa, em termos percentuais, a riqueza gerada pelo projeto" 

(SOUZA e CLEMENTE, 2004, p.82). Consiste na anualização do IBC, demonstrando 

o quanto iria se receber adicionalmente de retorno anual em relação a investimentos 

no mercado de ações, encontrando-se na mesma unidade de tempo que a TMA 

(anual).  

2.4.2. Indicadores de risco  

A análise de indicadores de risco inicia-se com a Taxa Interna de Retorno 

(TIR) que segundo Souza e Clemente (2004) compensa a deficiência do VPL e 

VPLa que expressam o retorno apenas em valores absolutos. O IBC indica valores 

relativos para tal retorno, em relação ao que seria auferido em aplicações no 

mercado financeiro.  

O Pay-back também é um indicador de risco muito relevante, pois é uma 

ferramenta que permite avaliar o tempo necessário para recuperar o capital 

investido, portanto, ainda com base em Souza e Clemente (2004, p.91), "o Pay-back 

nada mais é do que o número de períodos necessários para que o fluxo de 

benefícios supere o capital investido". Através do cálculo irá se estipular o índice de 

risco para a implantação do projeto.  

O Risco de Gestão está associado ao Planejamento Estratégico da empresa 

e à experiência gestora dos administradores.  

O Risco do Negócio está associado a fatores não controláveis que afetam o 

ambiente do projeto detalhados na área de Planejamento Estratégico conforme 

citados abaixo:  



55 
 

  

• Produto inovador;  

• Concorrentes com marca estabelecida no mercado;  

• Grande variedade de produtos substitutos;  

• Stakeholders. 

2.5. PROJETO P&D ABRADEE DE REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES 

Tendo em vista o crescente interesse no desenvolvimento de redes elétricas 

inteligentes, foi lançado em 2010 um projeto de pesquisa e desenvolvimento de 

caráter estratégico. Coube à Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de 

Energia) a coordenação das atividades deste projeto. O trabalho foi dividido em nove 

módulos, sendo um deles destinado a avaliação de aspectos de medição e outro de 

telecomunicações. O escopo focado tem similaridades em relação ao tema desta 

dissertação, contudo algumas características diferenciam as duas abordagens.  

Inicialmente, as variáveis de redes elétricas inteligentes são muito mais 

complexas. Consideram-se perdas técnicas e não técnicas, ganhos operacionais 

com redução de atividades de campo, tarifação diferenciada por horário, pré-

pagamento, geração distribuída, veículos elétricos, localização e recuperação 

automática da rede em caso de faltas e falhas, corte e religação remotas e registros 

de grandezas e eventos de interesse dos consumidores. Ainda, o trabalho realizado 

pela Abradee faz análise específica da vida útil dos equipamentos e sua 

compatibilidade regulatória, o que não faz parte do escopo desta dissertação. 

Outro ponto de diferença é a adoção de dados médios de todo território 

nacional. Sabe-se que o país possui dimensões continentais e que a realidade sócia 

e econômica difere bastante mesmo dentro das áreas de concessão. Desta forma, 

os valores médios podem não representar uma condição real para todas as 

distribuidoras. 

Quanto a aplicação de medidores inteligentes, a Abradee adotou três 

patamares para análise, contudo, nenhum deles considerou a possibilidade de 

cobertura de 100% do universo de consumidores. Por outro lado, a avaliação dos 

valores presentes teve abrangência sob o enfoque da sociedade, do consumidor e 

também da distribuidora de energia. Em cada um destes casos foram estimados dois 

níveis de efetivação de resultados. É importante registrar que para todos os casos 
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avaliados sob o enfoque do retorno financeiro da distribuidora, os valores presentes 

foram negativos. Ainda, ganhos efetivos para modicidade tarifária não ocorrem em 

todas as situações e naquelas que ocorrem o prazo para efetivo retorno é superior a 

10 anos.   

Ressaltadas as diferenças, faz-se necessário o apontamento dos pontos 

coincidentes com esta dissertação. Inicialmente, os custos estimados para avaliação 

de viabilidade de implantações apresenta coerência com os números apresentados 

no próximo capítulo. Na tabela 6 destaca-se o custo estimado para um sistema de 

comunicação por rádio frequência.  

TABELA 6 – VALORES LEVANTADOS PARA MEDIDORES INTELIGENTES 
Equipamentos Preços 

 Fornecedores Estimado 
(CIF) 

Utilizado na 
Simulação 

Medidor Monofásico básico 
sem 

Módulos 

R$ 90,00 U$ 35,30 R$ 90,00 

Medidor Polifásico básico 
sem 

Módulos 

R$ 170,00 U$ 65,40 R$ 170,00 

Medidor Polifásico GD (THS) 
sem 

Módulos 

R$ 700,00  R$ 700,00 

Módulo RF de comunicação 
externa 

R$ 150,00  R$ 150,00 

TCCI (Terminal de consulta 
consumo 
individual) 

R$ 120,00  R$ 120,00 

Módulo Corte/Religa 
Monofásico 

R$ 90,00  R$ 90,00 

Concentrador RF com saída 
Ethernet/GPRS (50 pontos) 

R$ 1500,00  R$ 1500,00 

Fonte: Abradee (2011) 
 

Destaca-se também a interpretação relativa ao combate a furtos e fraudes, 

conforme citação: “É importante notar que o Medidor Inteligente sozinho não evita a 

fraude mas fornece informações que identificam mais rapidamente uma fraude bem 

como auxilia na fiscalização, evitando a reincidência.” (Abradee, 2011) 

Outro ponto de influência nos dois trabalhos é a avaliação dos custos 

relativos ao uso de frequências licenciadas. De acordo com a Abradee (2011), para 

operar um sistema de telemedição em uma frequência licenciada, é necessário 

recolher a taxa de fiscalização, integralmente na instalação e parcialmente todo ano, 
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pagar pelo direito de uso de radiofrequência e pagar pelo direito de exploração de 

serviço de comunicação. Estes valores são detalhados na tabela 7. 

TABELA 7 – CUSTOS PARA USO DE SISTEMAS LICENCIADOS 
TAXA / PREÇO Valor Aplicação 

Taxa de Fiscalização da 
Instalação (TFI) 

R$ 134,08 (Base ou 
Rep) 

R$ 26,83 (Fixa) 
R$ 26,83 (Móvel ou 

Port.) 

Por estação licenciada, 
uma única vez no ato da 
autorização do uso da 

frequência. 

Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) 

50% da TFI Por estação licenciada, 
anualmente, no primeiro 

trimestre. 
Preço Público pelo 

Direito 
de Uso de 

Radiofrequência 
(PPDUR) 

R$ 400,00 - estimado Por estação licenciada, 
uma única vez durante a 
vigência da licença (10 

anos), no ato da 
autorização do uso da 

frequência. 
Preço Público pelo 

Direito 
Exploração de Serviço 
de Telecomunicações 

(PPDEST) 

R$ 400,00 - estimado Uma única vez no ato da 
autorização para a 

prestação do serviço. 

Nota 1: Será cobrada nova TFI a cada alteração das condições técnicas de 
qualquer estação. 
Nota 2: A TFF é cobrada no ano seguinte ao início da operação. 
Nota 3: O valor do PPDUR é obtido através de um equacionamento complexo 
constante da Resolução Anatel 387/2004 e depende substancialmente das 
condições de uso do espectro. 
Fonte: Abradee (2011) 
 

Tendo em vista a publicação da Resolução Anatel nº 558 de 2010, ao utilizar 

as frequências destinadas não é necessário o pagamento pelo direito de uso de 

radiofrequência. Contudo, os demais valores permanecem. 

2.6. TÓPICOS AVANÇADOS 

2.6.1. Rádios cognitivos 

De acordo com Schmidt (2011), rádios cognitivos são aqueles que possuem 

habilidade para monitorar o meio e se adaptar em tempo real. Esta adaptação 

envolve a sensoriamento de frequência, comportamento do usuário e estado da rede 

e alteração simultânea em aspectos da transmissão e da recepção. 
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De acordo com Haykin (2005), o termo rádio cognitivo foi introduzido por 

Joseph Mitola em 1999. Também segundo o autor, além das características 

descritas anteriormente, os sistemas cognitivos devem ser capazes de se 

reconfigurar automaticamente conforme as condições do meio. Isto remete a 

plataforma conhecida como Software Defined Radio (SDR), uma definição adotada 

em sistemas militares, onde os parâmetros de funcionamento dos enlaces de rádio 

podem ser programados através de códigos específicos. A figura 13 demonstra 

alguns equipamentos que possuem esta característica. 

 
FIGURA 13 – EQUIPAMENTOS COGNITIVOS 

FONTE: SCHMIDT (2011, P. 9) 

2.6.2. Espectro disponível em canais de TV 

Grosspietsch (2011) destaca, utilizando o enfoque de rádios cognitivos, a 

possibilidade de utilização de canais destinados a transmissão de sinais televisivos 

que ainda não foram atribuídos a nenhum operador. A figura 14 corresponde a um 

levantamento efetuado nos Estados Unidos que aponta a quantidade de canais 

disponíveis. 
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FIGURA 14 – CANAIS DE TV DISPONÍVEIS NOS EUA 

FONTE: ADAPTADO DE GROSSPIETSCH (2011, P. 14) 
 

Segundo o autor, a Federal Communications Commission (FCC), determina 

que os sistemas que podem regularmente utilizar este espectro devem acessar um 

banco de dados oficial que contém a lista de canais disponíveis. Por outro lado, o 

sistema deve informar a comissão, através do mesmo banco, a posição geográfica 

de sua atuação.  

2.6.3. Potência consumida nos sistemas 

Lee, Su e Shen (2007) efetuaram uma comparação entre os padrões 

Bluetooth, Zigbee, UWB e Wifi sob o ponto de vista do consumo de energia. Os dois 

primeiros foram especialmente desenvolvidos para dispositivos portáteis, com 

limitações de energia fornecida por baterias. Ao medir simplesmente o consumo de 

um dispositivo nas condições de transmissão ou recepção, obtém-se os dados 

apresentados na figura 15. 
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FIGURA 15 – COMPARAÇÃO DE POTÊNCIAS 

FONTE: ADAPTADO DE LEE, SU E SHEN (2007, P. 51) 
Estes gráficos mostram apenas o valor da potência referente ao componente 

eletrônico responsável pela transmissão ou recepção conforme definições de cada 

padrão. Além destes valores, é preciso considerar o consumo de outros 

componentes também necessários ao funcionamento de todo o sistema. 

Por outro lado, os autores também avaliaram o montante de energia 

consumida por cada padrão transmitir uma determinada quantidade de informações. 

A figura 16 mostra esta comparação na escala de mJ/Mb. 

 
FIGURA 16 – COMPARAÇÃO DE ENERGIAS POR INFORMAÇÃO TRAFEGADA 

FONTE: ADAPTADO DE LEE, SU E SHEN (2007, P. 51) 
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Neste caso fica evidente a melhor eficiência dos padrões UWB e Wifi, os 

quais já foram desenvolvidos para transmitir grandes quantidades de informações 

em pouco tempo. 

Embora o tema tenha sido abordado a bastante tempo (2007), este torna-se 

recorrente em função da aplicação em telemedições. Neste tipo de situação, o 

dispositivo deve permanecer ligado durante muito tempo, fato que pode significar um 

dispêndio de energia indesejado. 

2.6.4. Comparação entre 429 MHz, 950 MHz e 2,4GHz 

Nakamura et al.(2011) realizaram um teste comparativo entre sistemas de 

rádio operando nas frequências de 429 MHz, 950MHz e 2,4 GHz de acordo com 

regulamentações vigentes no Japão para sistemas que não necessitam 

licenciamento. A metodologia do trabalho consistiu na escolha de um campo de 

provas e a instalação de equipamentos denominados gateways, responsáveis pela 

integração entre as remotas telemedidas e o sistema da concessionária de energia, 

em um local pré-determinado. Em seguida, foram feitas, nas imediações, medições 

de taxas de erros e nível de recepção do sinal. A relação entre estas medidas 

permitiu a classificação dos pontos quanto a capacidade de comunicação. Os 

autores separaram três áreas na região analisada: área ativa, onde é certa a 

conexão dos sistemas com boa qualidade de sinal e sem perda de pacotes; área 

não ativa, onde não possível estabelecer boa conexão e área de transição, onde é 

possível estabelecer comunicação, mas sem um nível de sinal confiável. 

A figura 17 demonstra a distribuição destas áreas para cada sistema 

avaliado. Os autores escolheram, propositalmente, uma instalação composta de 

condomínios de apartamentos, com ampla área de construção em concreto. Nos 

gráficos é possível verificar que para todos os sistemas há limitações em função 

destas construções. 
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FIGURA 17 – COMPARAÇÃO ENTRE 428 MHZ, 950 MHZ E 2,4 GHZ 

FONTE: ADAPTADO DE NAKAMURA ET AL.(2011, P. 3) 
 

Os autores concluíram com este teste que os rádios operando em 950 MHz 

apresentam melhor condição de funcionamento que os demais. 

2.7. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 2 

Neste capítulo sob o enfoque de sistemas de rádio frequência, foi abordada 

a arquitetura de sistemas mesh. Nela, a repetição de pacotes permite o aumento do 

alcance da rede e também torna os enlaces mais robustos. Erroneamente o tema é 

confundido como se fosse uma marca ou uma padronização. Este equívoco foi 

esclarecido e ainda foram detalhados aspectos que demonstram a complexidade 
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desta topologia. Cabe ressaltar que o tipo de distribuição geográfica dos medidores 

de energia é bastante beneficiado se for adotada uma arquitetura mesh.  

Outro tópico de telecomunicações relevante que foi abordado é a 

transmissão de dados através da rede elétrica. No segmento de distribuição de 

energia há um forte movimento de apoio as soluções baseadas nesta tecnologia, 

tendo em vista que a infraestrutura de fios e cabos já está implantada. Contudo, 

características como ruído, interferência, atenuação e impedância variável são sérios 

desafios a serem vencidos. Neste sentido, foi adotado como base um trabalho 

prático, realizado em condições reais de uma típica rede de distribuição de energia 

brasileira. Os resultados relatados demonstram a dificuldade ainda enfrentada pela 

técnica, mas propõe soluções como a adoção de filtros e a melhoria de 

equipamentos e conexões. Contudo, cabe ressaltar que a abordagem foi feita com 

um sistema de transmissão de banda larga, diferente e essencialmente mais 

complexo do que poderia ser utilizado para telemedição.  

Seguindo a possibilidade de utilização de fios e cabos, foram descritos 

aspectos referentes às tradicionais linhas telefônicas. A evolução deste tipo de 

sistema apresenta, atualmente, uma consolidação com a transmissão de sinais de 

voz e dados simultaneamente. Esta associação permite às operadoras uma melhor 

distribuição dos custos relativos a infraestrutura. Contudo, para aplicações de 

telemedição, com volume de dados baixo e alta capilaridade, aparentemente o uso 

de linhas telefônicas fixas não é apropriado. Há ainda a dificuldade de se levar um 

condutor metálico para interligar uma entrada de serviço de energia até um ponto de 

conexão da rede de telefonia. Este tema pode ser avaliado de uma forma distinta 

caso se considere que a atividade de telemedição traz benefícios ao consumidor e 

este pode prover um meio de transmissão de dados para a concessionária.  

A conclusão da seção ocorre através da avaliação do conceito de redes 

celulares. De uma maneira geral, nos sistemas de comunicação procura-se trabalhar 

com a máxima potência possível, para obter melhor alcance e menor suscetibilidade 

a ruído e interferência. Nas redes celulares isto não ocorre e a situação inversa é 

fundamental para o funcionamento dos sistemas. Esta quebra de paradigma deve 

ser avaliada como opção para sistemas de telemedição.  Uma arquitetura celular 

pode permitir um melhor aproveitamento do espectro disponível. 
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Na seção seguinte foi abordada a padronização de determinados sistemas. 

Inicialmente foram delimitadas definições tipicamente utilizadas, tais como: LAN, 

MAN e WAN. Em seguida foram explanados padrões já existentes, tais como 

Zigbee, Wifi, Bluetooth, WiMAX, UWB e WUSB. Este tipo de uniformização é muito 

importante sob a perspectiva de interoperabilidade. É extremamente desejável que 

os produtos e soluções de fornecedores distintos sejam capazes de se comunicar 

através de redes e protocolos padronizados. Ainda, avaliando as diferenças entre os 

padrões, torna-se evidente a influencia de determinadas características adotadas 

para permitir um grande fluxo de dados trocado com poucos entes da rede. No caso 

de sistemas de telemedição é necessário priorizar uma maior abrangência em 

detrimento de uma menor taxa de transferência. Adicionalmente, é preciso atentar 

para o uso de baterias e fontes de alimentação com consumo reduzido, 

característica que não é prioridade em todos os padrões. 

Outro tema relevante abordado foi o de regulamentações. Neste sentido foi 

detalhada a atuação das agências reguladoras envolvidas. A ANATEL possui várias 

resoluções que se relacionam com o assunto base desta dissertação. A principal 

delas trata de equipamentos de radiação restrita, que operam em caráter secundário 

e devem respeitar os limites estabelecidos pela agência. De maneira geral, este tipo 

de solução predomina em aplicações de larga escala, principalmente pela dispensa 

de necessidade de licenciamento das estações. Por isto, produtos como fones e 

telefones sem fio, controles remotos, notebooks, tablets, smartphones, entre outros; 

se utilizam de faixas do espectro onde não há prejuízo a serviços operando em 

caráter primário. No caso de telemedições, este conceito também é válido e devem-

se tomar cuidados com a ocupação do espectro e possível interferência com outros 

equipamentos de radiação restrita.  

Permanecendo sob o enfoque de telecomunicações, outra resolução da 

ANATEL permitiu, a partir de dezembro de 2010, o uso de uma pequena faixa do 

espectro de forma prioritária para empresas de serviço público sem a necessidade 

de pagamento por este direito. O enquadramento de telemedições de energia, 

atividade referente à distribuição de energia elétrica, era uma demanda muito 

significativa que foi atendida espontaneamente pela agência. Cabe ressaltar que, 

apesar da enorme potência permitida, os canais não permitem a princípio o emprego 

de espalhamento espectral. Outro aspecto desconfortável é a obrigatoriedade de 
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licenciamento de cada estação. Sob a concepção atual do regulamento, cada 

medidor telemedido precisa ser licenciado. Isto acarreta custo e burocracia à 

concessionária que adotar esta solução. 

Outra possibilidade de mídia de comunicação, a que utiliza infraestrutura da 

rede elétrica também recebeu resolução específica que regula a solução. Contudo, 

foram definidas restrições significativas. O serviço deve operar, a exemplo de 

sistemas de radiação restrita, em caráter secundário.  

Sob a abordagem da ANEEL, as restrições são distintas e partem do modelo 

tarifário adotado no Brasil. Para a atividade de distribuição de energia é realizada 

remuneração dividida basicamente em três partes: custos de operação e 

manutenção, remuneração dos investimentos reconhecidos e depreciação do ativo. 

Todos influem direta ou indiretamente nas operações de telemedição. Inicialmente, a 

leitura convencional, realizada através de leituristas, é remunerada como atividade 

operacional. Isto significa que as tarifas de energia elétrica contemplam um pequeno 

percentual que corresponde ao pagamento desta atividade. Adicionalmente, os 

medidores de energia convencionais correspondem a um ativo da área de 

concessão e o investimento realizado na compra deste tipo de equipamento é 

remunerado assim como a depreciação do mesmo. Porém, como detalhado no texto, 

equipamentos de telemedição para faturamento não fazem parte do manual de 

controle patrimonial. Cabe destacar também que o uso destes equipamentos de 

forma interna aos medidores pode ser considerado investimento não prudente, o que 

limitaria a inclusão do mesmo como ativo da concessão e seu respectivo 

reconhecimento na tarifa. Foram também apresentadas novas resoluções, as quais 

não trazem impacto imediato, mas tendem a aumentar os custos de leitura  devido a 

presença de múltiplas grandezas.  

Tendo em vista que o escopo desta dissertação inclui a avaliação financeira 

dos modelos, fez-se necessária breve revisão da teoria de análise econômica. Neste 

contexto foram destacados os principais indicadores de rentabilidade e risco 

adotados no capítulo de simulações. 

Em seguida foi abordado o trabalho realizado pela Abradee que consistiu em 

um grande estudo para implantação de redes inteligentes de energia. Sob o aspecto 

de sistemas de medição, destacam-se os custos levantados para os sistemas de 

telemedição. Estes valores demonstraram-se bastante coerentes se comparados 
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aos obtidos nas avaliações de soluções conforme dados apresentados no próximo 

capítulo. Adicionalmente, sob o enfoque de telecomunicações, foram classificados 

custos com sistemas licenciados. Avaliando-se a possibilidade de uso da faixa de 

frequência destinada exclusivamente por prestadores de serviços públicos, há 

sensível redução dos custos referentes ao uso do espectro, permanecendo os 

valores referentes aos licenciamentos. 

Finalizando o capítulo de conceitos e fundamentos, foram abordados temas 

modernos que influem nesta dissertação. Certamente, um dos que mais desperta 

interesse no ambiente acadêmico é o de rádios cognitivos. É inerente aos sistemas 

de propagação a existência de fatores aleatórios, mutáveis e muitas vezes 

imprevisíveis, os quais podem prejudicar ou mesmo inviabilizar as comunicações. 

Neste sentido, equipamentos capazes de se adaptar as diferentes condições do 

meio, de forma independente, prometem revolucionar este segmento. Para 

aplicações de telemedições este será um tema bastante atraente, pois as condições 

de instalação são as mais diversas e não é viável executar, para cada caso, um 

estudo do ambiente e dos fatores que eventualmente interferem nas transmissões. 

Por isto, os sistemas devem ser robustos e capazes de funcionar adequadamente 

mesmo quando submetidos às piores condições. Outro tema relevante é o uso das 

faixas de radiofrequência. Um segmento valioso neste espectro atualmente é 

destinado aos serviços de radiodifusão televisiva. Contudo, a ocupação deste 

espectro é bastante precária. Cabe a ANATEL avaliar a possibilidade de permitir o 

compartilhamento destas faixas. Isto poderia contribuir para a massificação das 

telemedições, considerando principalmente que o país apresenta dimensões 

continentais e ambientes rurais constituem complexos desafios para os sistemas 

existentes. Outro tópico tratado nesta seção foi o da avaliação dos consumos dos 

padrões de telecomunicação já consolidados. Foi evidenciado melhor desempenho 

de dispositivos desenvolvidos com foco em baixas taxas de transmissão. Apenas 

para exemplificar esta análise, caso fossem adotados modens típicos no padrão Wifi 

para função de telemedição, isto representaria um acréscimo de aproximadamente 

10 W constantes6 na carga de cada medidor telemedido. Contudo, tendo em vista 

que este consumo não pode ser atribuído ao consumidor, este se converteria 

automaticamente em perda técnica. Atualmente a carga média do consumidor 

                                            
6 Valor medido pelo autor. 
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brasileiro é de aproximadamente 250 W (calculado com base em ANEEL, 2010). O 

sistema de telemedição com Wifi convencional representaria 4% de perdas. Para um 

país que quer priorizar a eficiência energética é inconcebível adotar esta solução.  

Também foi realizada a apresentação de um estudo prático bastante 

aderente ao escopo deste trabalho. Evidentemente, por ter sido realizado em outro 

país, com normas diferentes, podem ocorrer divergências em relação aos resultados 

obtidos caso os testes fossem feitos conforme a realidade brasileira. Contudo, o 

aspecto principal é que, apesar das diferenças técnicas e de desempenho, o estudo 

prova o funcionamento das topologias avaliadas.  
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3. PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA TELEMEDIÇÃO 

Neste capítulo são apresentados produtos e soluções que já possuem 

certificação da Anatel e podem ser comercializados em território nacional. Há, 

certamente, outras possibilidades em termos de mídias e arquiteturas que não estão 

presentes neste trabalho. Contudo, não faz parte dos objetivos desta dissertação o 

esgotamento do tema. Ao contrário, as informações a seguir apenas ilustram o 

desenvolvimento tecnológico atual, o qual pode perfeitamente prover soluções para 

telemedições no presente. Tendo em vista que isto não ocorre massivamente, cabe 

a avaliação se o motivo que impede a adoção destas tecnologias é a falta de 

viabilidade nos projetos, atividade realizada no próximo capítulo. 

Cabe ressaltar também que as soluções aqui apresentadas consistem em 

equipamentos destinados a comunicação de última milha com possibilidade de 

extensão até uma porta de comunicação da concessionária. Esta porta pode estar 

localizada em uma subestação, em uma chave automatizada ou mesmo em 

qualquer local onde a empresa já possua um ponto de transmissão de dados. É 

importante salientar que, nesta abordagem, não foram considerados equipamentos 

de transmissão com larga área de cobertura (MAN e WAN). Caso seja necessária a 

construção desta infraestrutura, através de rádios digitais ou mesmo links de fibras 

ópticas, características técnicas e econômicas devem ser avaliadas sob outro 

enfoque. Para este trabalho esta cobertura é considerada como já instalada e não 

será abordada. 

Complementarmente, é perfeitamente factível que os sistemas aqui descritos 

e suas variantes sejam implementados no interior de medidores de energia. 

Contudo, para a finalidade de avaliação e comparação entre os sistemas, esta 

categoria de equipamentos ficaria prejudicada por agregar maiores custos e valores 

ao ambiente de avaliação. Desta forma, optou-se por excluir medidores com 

dispositivos de comunicação interna. Ainda, cabe ressaltar que a presença de 

elementos internos ao medidor resulta em avaliação por parte do INMETRO além da 

avaliação da ANATEL. Caso seja considerado metrologicamente relevante, cabe ao 

fornecedor comprovar que as funções de comunicação não representam risco à 

medição e ao registro das grandezas medidas.  



70 
 

 

3.1. V2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

A empresa V2 Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos possui 

solução para teleleitura de medidores eletrônicos através de dois padrões de 

interface: Porta óptica e saída serial unidirecional.  

Este produto opera de acordo com o padrão Zigbee, descrito anteriormente.  

O preço tomado como referência para o equipamento foi obtido através de 

processo licitatório, conforme anexo A. Cada unidade do equipamento custa 

R$486,66 com leitura de porta óptica e R$ 229,53 com leitura de saída serial. 

A figura 18 mostra um concentrador, três remotas e um cabo óptico. 

 
FIGURA 18 –  TELEMEDIÇÃO V2COM 

FONTE: FOTOGRAFIA DO AUTOR (2012) 
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3.2. SMARTGREEN 

A empresa Smartgreen oferta equipamentos de telemedição que também 

operam conforme o padrão Zigbee. Entretanto, este produto opera apenas 

recebendo sinais de uma interface serial unidirecional.  

O custo estimado deste equipamento também foi obtido através de processo 

licitatório, conforme detalhamento no Anexo A. Cada unidade foi orçada em R$ 153. 

A figura 19 mostra duas remotas e um concentrador do sistema. 

 
FIGURA 19 – TELEMEDIÇÃO SMARTGREEN 

FONTE: FOTOGRAFIA DO AUTOR (2012) 

3.3. IDENTECH 

A empresa Identech também possui solução através do padrão Zigbee. A 

interface de leitura ocorre através de saída serial ou de saída de pulsos.  

Este produto possui uma característica especial que é a de integrar em uma 

mesma rede a telemedição de energia e de água. Neste tipo de configuração os 

dispositivos que atuam junto aos medidores de energia são configurados como FFD 
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enquanto aqueles juntos aos medidores de água ficam como RFD. Isto é importante 

para economizar energia das baterias utilizadas na teleleitura de água, a qual não 

possui geralmente alimentação de energia externa. 

A comercialização destes equipamentos é realizada em conjunto com a 

empresa Elo Sistemas Eletrônicos. De acordo com dados obtidos através de 

processo licitatórios, conforme Anexo A, cada remota custa R$ 131,23. 

A figura 20 ilustra uma configuração com uma remota de leitura de medidor 

de energia, um concentrador e uma remota acoplada a um hidrômetro.  

 
FIGURA 20 – TELEMEDIÇÃO IDENTECH 
FONTE: FOTOGRAFIA DO AUTOR (2012) 

 

3.4. SISSMODATA 

A empresa Sissmodata oferta um produto diferenciado, capaz de efetuar 

comunicação através do padrão Bluetooth. Devido as restrições deste padrão, esta 

troca de dados ocorre apenas em distâncias curtas e não é possível efetuar mais do 

que sete conexões, inviabilizando a construção de uma rede mesh. 
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Entretanto, por ser um padrão bastante difundido, é possível encontrar em 

diversos dispositivos coletores de dados uma interface que possuem comunicação 

Bluetooth. Caso a concessionária de energia opte por realizar uma leitura do tipo 

“walk-by”, onde o leiturista apenas passa em frente ao imóvel e a leitura é coletada 

automaticamente, ou “drive-by”, onde um veículo passa próximo ao medidor e coleta 

a leitura também de forma automática; este tipo de solução pode ser viável. 

Sob o conceito de telemedição onde não há presença de mão de obra para 

efetuar as leituras não é possível utilizar este padrão. 

Não há registro de valores de compra da solução da Sissmodata, contudo, o 

fabricante estima seu valor por ponto em pouco mais de R$ 200,00. 

A figura 21 ilustra uma remota do sistema juntamente a um coletor de dados 

Intermec CN50. 

 
FIGURA 21 – TELEMEDIÇÃO SISSMODATA 
FONTE: FOTOGRAFIA DO AUTOR (2012) 
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3.5. CAS TECNOLOGIA 

A empresa CAS tecnologia possui portfólio de produtos bastante 

abrangente. Para leitura massiva de medidores de energia, este fornecedor possui 

solução baseada no padrão Zigbee com leitura através de portas ópticas ou 

interfaces seriais.  

O custo estimado deste equipamento também foi obtido através de processo 

licitatório, conforme detalhamento no Anexo A. Cada unidade foi orçada em 

R$131,38. 

A figura 22 ilustra duas remotas com acoplamento óptico e um concentrador 

de dados com interface ethernet. Estes equipamentos também podem operar com 

um concentrador com comunicação GPRS. 

A porta de comunicação óptica é padronizada através da Norma NBR 

14522.  

 
FIGURA 22 – TELEMEDIÇÃO CAS 

FONTE: FOTOGRAFIA DO AUTOR (2012) 
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3.6. LANDIS+GYR 

A empresa Landis+Gyr oferta solução com topologia mesh operando em 

915MHz. A potência de transmissão pode ser configurada para até 1 W nos 

concentradores e até 385 mW nas remotas.  

O custo deste equipamento também pode ser obtido através de processo 

licitatório, conforme detalhamento no Anexo A. Cada unidade foi orçada em R$ 308. 

A figura 23 mostra uma remota denominada módulo Titan e um rádio 

chamado IWR. Os módulos Titan podem ser utilizados para corte e religação 

remotos. 

 
FIGURA 23 – TELEMEDIÇÃO LANDIS+GYR 
FONTE: FOTOGRAFIA DO AUTOR (2012) 

3.7. RADIOENGE 
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A empresa Radioenge também oferece solução que utiliza sinais de rádio 

nas frequências próximas a 915 MHz. A potência de transmissão pode chegar a 950 

mW tanto para concentradores quanto para remotas.  

O custo de cada equipamento foi obtido através de processo licitatório, 

conforme Anexo A, e corresponde a R$ 310. 

A figura 24 ilustra uma remota, um concentrador e um coletor do sistema. 
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FIGURA 24 – TELEMEDIÇÃO RADIOENGE RF MESH 

FONTE: FOTOGRAFIA DO AUTOR (2012) 
A empresa Radioenge também oferta um sistema de teleleitura baseada na 

Res 558/2010 da Anatel. 

Nesta configuração, cada transmissor tem um custo de R$ 832,75 para 

atendimento em unidades consumidoras rurais (com antena externa) e R$ 674,92 
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para consumidores urbanos (com antena integrada). Estes valores foram obtidos 

através de processo licitatório, conforme anexo A. A figura 25 ilustra uma remota 

deste sistema. 

A empresa Radioenge atua comercialmente em conjunto com a empresa 

WNI. 

 
FIGURA 25 – TELEMEDIÇÃO RADIOENGE 459 MHZ 

FONTE: FOTOGRAFIA DO AUTOR (2012) 

3.8. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 3 

Neste capítulo foram apresentadas soluções para telemedição de 

consumidores atendidos em baixa tensão (grupo B). A tabela 8 permite uma rápida 

comparação entre os sistemas aqui descritos, conforme informações providas pelos 

próprios fornecedores. 

 

  



79 
 

  

TABELA 8 – COMPARAÇÃO ENTRE SOLUÇÕES DE TELEMEDIÇÃO 
 Custo Distância 

Atingida 
Faixa de 
Frequência 
Utilizada 

Dimensões 
das 
remotas 

Necessidade de 
Licença das 
estações 

V2com – 
Zigbee 

Baixo Pequena 2,4 GHz Pequenas Não 

Smartgreen 
– Zigbee 

Baixo Pequena 2,4 GHz Pequenas Não 

Identech – 
Zigbee 

Baixo Pequena 2,4 GHz Pequenas Não 

CAS – 
Zigbee 

Baixo Pequena 2,4 GHz Pequenas Não 

Landis Gyr – 
RF Mesh 

Médio Média 915 MHz Médias Não 

Radioenge – 
RF Mesh 

Médio Média 915 MHz Pequenas Não 

Radioenge – 
RF Rural 

Alto Grande 459 MHz Pequenas SIM 

FONTE: O AUTOR (2012) 
 

Para os consumidores atendidos em média e alta tensão a tratativa é 

diferente, assim como a avaliação da viabilidade da telemedição neste segmento.  

Para o grupo B, no entanto, ocorreu uma concentração de soluções baseadas em 

uma mesma topologia. Na proposta desta dissertação eram esperados tipos distintos 

de equipamentos e variações envolvendo custos de aquisição, custos de operação e 

possíveis taxas referentes a licenças e serviços. Porém, deve-se considerar que este 

é um mercado ainda recente no Brasil. Conforme dados apresentados no capítulo 1, 

o parque de medidores instalados ainda é essencialmente eletromecânico. Por outro 

lado, os medidores eletrônicos utilizados na baixa tensão tiveram inicialmente a 

concepção de apenas substituir os equipamentos mecânicos. Apenas nos últimos 

anos puderam ser encontrados medidores com saídas seriais ou portas de 

comunicação a preços competitivos. A popularização destes tende a propiciar um 

maior desenvolvimento de telemedições.  

Dentre as soluções encontradas, nota-se clara tendência ao emprego do 

padrão Zigbee. Isto ocorre em função das características positivas já descritas, 

porém é preciso uma ponderação quanto à melhor qualificação de sistemas 

operando em 915 MHz com salto em frequência. Neste caso, a maior potência de 

transmissão e a menor frequência correspondem a vantagens significativas. Porém, 

caso considere-se o princípio de redes celulares, isto pode ser irrelevante. Se 
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tecnicamente é possível discutir o desempenho dos sistemas, sob o aspecto de 

custos não é há como questionar a superioridade das soluções baseadas em 

Zigbee. A única objeção ocorre em relação ao volume de equipamentos comprados 

no processo de referência, do qual foram obtidos os custos de cada equipamento. 

Para aplicações efetivamente massivas é possível esperar uma redução dos valores, 

mas também se deve considerar a hipótese de que uma solução única não deve 

atender a totalidade dos consumidores. Um exemplo claro disto é a telemedição em 

ambientes rurais. Nestes, os sistemas operando em 459 / 469 MHz apresentam 

melhores condições de funcionamento. Estes também descaracterizam a 

possibilidade de utilização de frequências privadas, para as quais seria necessário 

pagar pelo direito de uso de radiofrequência.    

Outro item de destaque no capítulo é a possibilidade de integração de 

sistemas de telemedição com serviços de distribuição de água e gás. Certamente, 

este compartilhamento pode trazer benefícios para todos os envolvidos. Ainda, um 

dos sistemas avaliados já oferece esta possibilidade. Outra possibilidade é a leitura 

efetuada de forma manual, mas através de dispositivo automatizado portátil. Na 

medida em que esta solução se populariza, é possível estabelecer redes e eliminar o 

trabalho manual. Contudo, neste horizonte, não podem ser utilizados padrões como 

o Bluetooth, que não permite a formação das redes no futuro.  

Por outro lado, pode ser questionada a ausência de sistemas de telemedição 

baseados em telefonia celular. O que se observa na prática, entretanto, é que esta 

topologia tende a ser onerosa para leituras individuais no grupo B. Há neste caso, 

além do custo elevado de aquisição de modens ou remotas com conexão a rede 

celular, os valores referentes à prestação de serviço por uma ou mais operadoras. 

Este modelo tem apresentado bons resultados no grupo A, mas aparentemente não 

é válido para a baixa tensão. 
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4. ANÁLISE DE PERFIL DE CONCESSIONÁRIAS  

Neste capítulo são apresentados dados oficiais de três concessionárias de 

distribuição de energia, conforme modelos de empresas de referência publicados no 

segundo ciclo periódico de revisão tarifária. 

Foram escolhidas três empresas de grande porte que atuam em ambientes 

distintos. O critério adotado para escolha foi o de diversificar características para 

obter melhores indicativos na etapa de simulação.  

As empresas escolhidas foram: Copel, Light e Coelba. No decorrer do 

trabalho as mesmas serão denominadas Empresa A, Empresa B e Empresa C 

respectivamente. Todos os dados aqui apresentados foram obtidos em fontes 

oficiais da agência reguladora. Estes dados são base para definição das tarifas 

praticadas, informação apresentada no final do capítulo. 

4.1. EMPRESA A  

A tabela 9 apresenta a quantidade e a distribuição de consumidores 

atendidos na área de concessão da Empresa A. 

TABELA 9 – CONSUMIDORES DA EMPRESA A 

 
FONTE: ANEEL (2008A) 
 

A tabela 10 apresenta uma planilha de quantidades e custos relacionados a 

leitura de medidores efetuada sem coletor de dados, isto é, com equipamento 

eletrônico que facilita o registro da grandeza e melhora a produtividade da função.  

  

Classe de Consumo A1-UAT A2-AT A3-AT A3a-MT A4-MT AS-BT B- BT TOTAL

Residencial                    -                      -                      -                      -                      11                    -           2.720.559         2.720.570 

Industrial                      7                    25                    24                  577               3.716                      4              54.732              59.085 

Comercial                    -                        1                      1                  280               4.054                    42            283.018            287.396 

Rural                    -                      -                      -                    138                  319                    -              333.131            333.588 

Poder Público                    -                      -                        1                    34                  700                      4              31.250              31.989 

Iluminação Pública                    -                      -                      -                      -                      -                      -                 8.349               8.349 

Serviço Público                    -                      -                      -                    102                  640                    -                 3.189               3.931 

Consumo Próprio                    -                      -                      -                      -                      14                    -                    573                  587 

Total 7                     26                   26                   1.131              9.454              50                   3.434.801        3.445.495        

TOTAL DE CONSUMIDORES DA ÁREA DE CONCESSÃO
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TABELA 10 – LEITURAS SEM COLETOR NA EMPRESA A 

 
FONTE: ANEEL (2008A) 
 

A tabela 11 apresenta, de forma semelhante a tabela 7, os custos para 

leitura com coletor de dados. 

TABELA 11 – LEITURAS COM COLETOR NA EMPRESA A 

 
FONTE: ANEEL (2008A) 
 

A Empresa A não apresenta quantidades significativas de leituras onde, de 

forma complementar à atividade, também é executada a inspeção na unidade 

consumidora. Por isto, não são apresentados dados de custos referentes a esta 

tarefa. 

A tabela 12 apresenta os custos relacionados aos consumidores que são 

lidos com coletor e também é efetuada a impressão da tarifa de energia de forma 

simultânea. 

 

 

  

Urbanos Mensal 0 334 0 0,00

Rurais Mensal 460,1088 86 1 9.303,90

Urbanos Plurimensal 0 334 0 0,00

Rurais Plurimensal 382963,8912 86 223 2.581.314,81

224,00                   2.590.618,71          

QUANTIDADE DE 
CLIENTES

LEITURAS POR 
JORNADAS

QUANTIDADE DE 
LEITURISTAS

CUSTO TOTAL / 
ANO (R$)

CLIENTES
PERÍODO DE 

LEITURA

TOTAIS

Urbanos Mensal 2755863,9 390 354 11.811.917,00

Rurais Mensal 0 90 0 0,00

Urbanos Plurimensal 0 390 0 0,00

Rurais Plurimensal 0 90 0 0,00

354,00                   11.811.917,00        

PERÍODO DE 
LEITURA

QUANTIDADE DE 
CLIENTES

CLIENTES
QUANTIDADE DE 

LEITURISTAS
CUSTO TOTAL / 

ANO (R$)
LEITURAS POR 

JORNADAS

TOTAIS
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TABELA 12 – LEITURAS COM COLETOR E IMPRESSÃO SIMULTÂNEA NA EMPRESA A 

 
FONTE: ANEEL (2008A) 
 

A tabela 13 apresenta dados do mercado de energia da Empresa A. Nesta 

tabela destaca-se o montante de perdas não técnicas para períodos anuais. 

TABELA 13 – MERCADO E PERDAS DA EMPRESA A 

 
FONTE: ANEEL (2008A) 
 

A tabela 14 apresenta um demonstrativo de custos de acordo com atividades 

comerciais típicas. Estes valores levam em conta estimativas de tempo de execução 

e valores conforme levantamentos feitos na área de concessão da empresa. 

Urbanos Mensal 306207,1 312 50 2.392.106,21

Rurais Mensal 0 84 0 0,00

Urbanos Plurimensal 0 312 0 0,00

Rurais Plurimensal 0 84 0 0,00

50,00                     2.392.106,21          

QUANTIDADE DE 
LEITURISTAS

CUSTO TOTAL / 
ANO (R$)

TOTAIS

CLIENTES
PERÍODO DE 

LEITURA
QUANTIDADE DE 

CLIENTES
LEITURAS POR 

JORNADAS

Mercado Cativo (MWh) 18.533.238,12       

Mercado Livre (MWh) 3.061.777,64         

Mercado Total (MWh) 21.595.015,76       

Mercado BT (MWh) 9.832.511,63         

Perdas Não-Técnicas (MWh) 309.906,51            

Perdas Técnicas (MWh) 1.713.528,00         

Energia Injetada (MWh) 23.618.450,27       

(%)Injetada (%)Mercado Cativo (%)Mercado BT

Perdas Técnicas (%) 7,26% 9,25% 17,43%

Perdas Não-Técnicas (%) 1,31% 1,67% 3,15%

Perdas Não-Técnicas "Eficientes" (%) 1,31% 1,67% 3,15%

Trajetória 0,00% 0,00% 0,00%

Mercado Realizado
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TABELA 14 – CUSTOS POR TAREFA DA EMPRESA A 

 
FONTE: ANEEL (2008A) 

4.2. EMPRESA B 

A tabela 15 apresenta a quantidade e a distribuição de consumidores 

atendidos na área de concessão da Empresa B. 

TABELA 15 – CONSUMIDORES DA EMPRESA B 

 
FONTE: ANEEL (2008B) 
 

A Empresa B não apresenta quantidades significativas de leituras efetuadas 

sem coletor de dados e leituras onde, de forma complementar à atividade, também é 

executada a inspeção na unidade consumidora. Por isto, não são apresentados 

dados de custos referentes a estas tarefas. 

A tabela 16 apresenta os custos da Empresa B referentes a atividade de 

leitura com coletor de dados. 

  

Tarefa
Tempo 

(minutos)
Volume de 
Tarefas/ano

Custo Total Custo por Tarefa

Ligação Provisória 40 10.653,33 508.886,94 47,77

Religação normal de energia 20 169.766,01 4.707.206,06 27,73

Religação urgente de energia 20 229.562,14 6.361.088,60 27,71

Corte de energia 20 605.865,35 16.793.268,86 27,72

Substituição de Medidor para aferição 30 3.092,90 127.221,73 41,13

Substituição de Medidor para aumento de carga 30 30.929,03 636.108,67 20,57

Vistoria de Unidade Consumidora 15 20.619,35 636.108,67 30,85

Verificação de Nível de Tensão (Outros) 20 9.278,71 381.665,20 41,13

Verificação de Nível de Tensão (Amostrais) 20 1.320,00 127.221,73 96,38

Classe de Consumo A1-UAT A2-AT A3-AT A3a-MT A4-MT AS-BT B- BT TOTAL

Residencial                    -                      -                      -                      -                    193                    95         3.187.073         3.187.361 

Industrial                    -                      -                      -                      67               1.261                    11              11.097              12.436 

Comercial                    -                      -                      -                        7               3.845                  443            264.096            268.391 

Rural                    -                      -                      -                      -                      30                    -                10.816              10.846 

Poder Público                    -                      -                      -                      12               1.091                    32               8.685               9.820 

Iluminação Pública                    -                      -                      -                      -                      -                      -                    141                  141 

Serviço Público                    -                      -                      -                        4                  147                    -                 1.104               1.255 

Consumo Próprio                    -                      -                      -                      -                        3                    -                    320                  323 

Total -                  -                  -                  90                   6.570              581                 3.483.332        3.490.573        

TOTAL DE CONSUMIDORES DA ÁREA DE CONCESSÃO
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TABELA 16 – LEITURAS COM COLETOR NA EMPRESA B 

 
FONTE: ANEEL (2008B) 
 

A tabela 17 apresenta os custos relacionados aos consumidores que são 

lidos com coletor e também é efetuada a impressão da tarifa de energia de forma 

simultânea. 

TABELA 17 – LEITURAS COM COLETOR E IMPRESSAO SIMULTÂNEA NA EMPRESA B 

 
FONTE: ANEEL (2008B) 
 

A tabela 18 apresenta dados do mercado de energia da Empresa B. Nesta 

tabela destaca-se o montante de perdas não técnicas para períodos anuais. As 

perdas são compostas por roubos e furtos de energia, inadimplência e falhas 

comerciais tais como faturamento pela taxa mínima e ausência de cadastro de 

consumidores. 

  

Urbanos Mensal 1638464,5 390 211 8.530.605,91

Rurais Mensal 42728,8 90 24 1.013.246,24

Urbanos Plurimensal 0 390 0 0,00

Rurais Plurimensal 170915,2 90 95 1.350.994,99

330,00                   10.894.847,14        

PERÍODO DE 
LEITURA

QUANTIDADE DE 
CLIENTES

CLIENTES
QUANTIDADE DE 

LEITURISTAS
CUSTO TOTAL / 

ANO (R$)
LEITURAS POR 

JORNADAS

TOTAIS

Urbanos Mensal 1638464,5 312 263 14.684.744,65

Rurais Mensal 0 84 0 0,00

Urbanos Plurimensal 0 312 0 0,00

Rurais Plurimensal 0 84 0 0,00

263,00                   14.684.744,65        

QUANTIDADE DE 
LEITURISTAS

CUSTO TOTAL / 
ANO (R$)

TOTAIS

CLIENTES
PERÍODO DE 

LEITURA
QUANTIDADE DE 

CLIENTES
LEITURAS POR 

JORNADAS
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TABELA 18 – MERCADO E PERDAS DA EMPRESA B 

 
FONTE: ANEEL (2008B) 
 

A tabela 19 apresenta um demonstrativo de custos de acordo com atividades 

comerciais típicas. Estes valores levam em conta estimativas de tempo de execução 

e valores conforme levantamentos feitos na área de concessão da empresa. 

TABELA 19 – CUSTOS POR TAREFA DA EMPRESA B 

 
FONTE: ANEEL (2008B) 

4.3. EMPRESA C 

A tabela 20 apresenta a quantidade e a distribuição de consumidores 

atendidos na área de concessão da Empresa C. 

 

 

 

 

Mercado Cativo (MWh) 18.043.275,10            

Mercado Livre (MWh) 8.247.204,90              

Mercado Total (MWh) 26.290.480,00            

Mercado BT (MWh) 11.207.245,72            

Perdas Não-Técnicas (MWh) 4.388.536,32              

Perdas Técnicas (MWh) 1.641.519,18              

Energia Injetada (MWh) 32.320.535,50            

(%)Injetada (%)Mercado Cativo (%)Mercado BT

Perdas Técnicas (%) 5,08% 9,10% 14,65%

Perdas Não-Técnicas (%) 13,58% 24,32% 39,16%

Perdas Não-Técnicas "Eficientes" (%) 13,58% 24,32% 39,16%

Trajetória 0,00% 0,00% 0,00%

Mercado Realizado

Tarefa
Tempo 

(minutos)
Volume de 
Tarefas/ano

Custo Total Custo por Tarefa

Ligação Provisória 40 10.819,34 461.229,97 42,63

Religação normal de energia 20 271.530,48 9.102.831,52 33,52

Religação urgente de energia 20 101.213,16 3.393.086,30 33,52

Corte de energia 20 560.162,49 17.909.857,17 31,97

Substituição de Medidor para aferição 30 3.490,11 74.391,93 21,32

Substituição de Medidor para aumento de carga 30 31.410,98 669.527,37 21,32

Vistoria de Unidade Consumidora 15 50.257,57 1.606.865,69 31,97

Verificação de Nível de Tensão (Outros) 20 9.423,29 301.287,32 31,97

Verificação de Nível de Tensão (Amostrais) 20 1.320,00 42.203,85 31,97
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TABELA 20 – CONSUMIDORES DA EMPRESA C 

 
FONTE: ANEEL (2008C) 
 

A tabela 21 apresenta uma planilha de quantidades e custos relacionados a 

leitura de medidores efetuada sem coletor de dados na Empresa C. 

TABELA 21 – LEITURAS SEM COLETOR NA EMPRESA C 

 
FONTE: ANEEL (2008C) 
 

A Empresa C também não realiza leituras associadas a inspeções nas 

unidades consumidoras. Motivo pelo qual não serão exibidos valores para estas 

atividades. Por outro lado, ela padroniza a leitura com coletores de dados associada 

a impressão simultânea das faturas, conforme dados constantes na tabela 22. Desta 

forma, também não podem ser detalhados dados para este tipo de atividade onde a 

fatura é emitida posteriormente. 

  

Classe de Consumo A1-UAT A2-AT A3-AT A3a-MT A4-MT AS-BT B- BT TOTAL

Residencial                    -                      -                      -                      -                    132                    -           3.528.868         3.529.000 

Industrial                    23                      5                    19                  199               1.410                    -                18.650              20.306 

Comercial                    -                      -                        1                  103               2.254                    -              284.204            286.562 

Rural                    -                      -                        4                  417                  688                    -              192.906            194.015 

Poder Público                    -                      -                        1                    10                  712                    -                38.626              39.349 

Iluminação Pública                    -                      -                      -                      -                      -                      -                15.422              15.422 

Serviço Público                      1                    -                        4                    66                  737                    -                 4.963               5.771 

Consumo Próprio                    -                      -                      -                        1                      9                    -                 3.937               3.947 

Total 24                   5                     29                   796                 5.942              -                  4.087.576        4.094.372        

TOTAL DE CONSUMIDORES DA ÁREA DE CONCESSÃO

Urbanos Mensal 0 334 0 0,00

Rurais Mensal 948370,6234 86 552 17.552.658,46

Urbanos Plurimensal 0 334 0 0,00

Rurais Plurimensal 0 86 0 0,00

552,00                   17.552.658,46        

CLIENTES
PERÍODO DE 

LEITURA

TOTAIS

QUANTIDADE DE 
CLIENTES

LEITURAS POR 
JORNADAS

QUANTIDADE DE 
LEITURISTAS

CUSTO TOTAL / 
ANO (R$)
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TABELA 22 – LEITURAS COM COLETOR E IMPRESSAO SIMULTÂNEA NA EMPRESA C 

 
FONTE: ANEEL (2008C) 
 

A tabela 23 apresenta dados do mercado de energia da Empresa C. Nesta 

tabela destaca-se o montante de perdas não técnicas para períodos anuais. 

TABELA 23 – MERCADO E PERDAS DA EMPRESA C 

 
FONTE: ANEEL (2008C) 
 

A tabela 24 apresenta um demonstrativo de custos de acordo com atividades 

comerciais típicas. Estes valores levam em conta estimativas de tempo de execução 

e valores conforme levantamentos feitos na área de concessão da empresa. 

  

Urbanos Mensal 3146001,095 312 505 22.898.355,26

Rurais Mensal 0 84 0 0,00

Urbanos Plurimensal 0 312 0 0,00

Rurais Plurimensal 0 84 0 0,00

505,00                   22.898.355,26        

QUANTIDADE DE 
CLIENTES

LEITURAS POR 
JORNADAS

QUANTIDADE DE 
LEITURISTAS

CUSTO TOTAL / 
ANO (R$)

TOTAIS

CLIENTES
PERÍODO DE 

LEITURA

Mercado Cativo (MWh) 11.096.827,54     

Mercado Livre (MWh) 1.301.423,71       

Mercado Total (MWh) 12.398.251,25     

Mercado BT (MWh) 6.755.380,86       

Perdas Não-Técnicas (MWh) 940.475,77          

Perdas Técnicas (MWh) 1.442.613,48       

Energia Injetada (MWh) 14.781.340,51     

(%)Injetada (%)Mercado Cativo (%)Mercado BT

Perdas Técnicas (%) 9,76% 13,00% 21,36%

Perdas Não-Técnicas (%) 6,36% 8,48% 13,92%

Perdas Não-Técnicas "Eficientes" (%) 5,48% 7,31% 12,00%

Trajetória 0,18% 0,23% 0,38%

Mercado Realizado
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TABELA 24 – CUSTOS POR TAREFA DA EMPRESA C 

 
FONTE: ANEEL (2008C) 

4.4. TARIFAS RESIDENCIAIS VIGENTES 

Na tabela 25 são apresentadas as tarifas residenciais vigentes no Brasil no 

mês de maio de 2012. Foram destacadas as concessionárias analisadas neste 

trabalho. 

TABELA 25 – TARIFAS RESIDENCIAIS NO BRASIL 

Sigla   Concessionária    B1 - (R$/kWh)    

 UHENPAL   Usina Hidroelétrica Nova Palma Ltda.  0,46079  

 EMG   Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.  0,45352  

 CELTINS   Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins  0,44766  

 CEMAR   Companhia Energética do Maranhão  (Interligado)  0,44364  

 CLFM   Companhia Luz e Força Mococa  0,42706  

 AMPLA   Ampla Energia e Serviços S/A  0,42701  

 CEPISA   Companhia Energética do Piauí  0,41986  

 SULGIPE   Companhia Sul Sergipana de Eletricidade  0,41871  

 ELETROACRE   Companhia de Eletricidade do Acre  0,41696  

 ENERSUL   Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S/A.  (Isolado)  0,41339  

 CHESP   Companhia Hidroelétrica São Patrício  0,41269  

 ELFSM   Empresa Luz e Força Santa Maria S/A.  0,41142  

 RGE   Rio Grande Energia S/A.  0,40849  

 CPEE   Companhia Paulista de Energia Elétrica  0,40444  

 CEMIG-D   CEMIG Distribuição S/A  0,40423  

 COELBA   Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia  0,40401  

 CLFSC   Companhia Luz e Força Santa Cruz  0,39938  

 EFLJC   Empresa Força e Luz João Cesa Ltda  0,39923  

 FORCEL   Força e Luz Coronel Vivida Ltda  0,39056  

 DEMEI   Departamento Municipal de Energia de Ijuí  0,39024  

 CERON   Centrais Elétricas de Rondônia S/A.  0,38895  

 HIDROPAN   Hidroelétrica Panambi S/A.  0,38745  

 ELETROCAR   Centrais Elétricas de Carazinho S/A.  0,38706  

CEMAT Centrais Elétricas Matogrossenses S/A.  (Interligado) 0,38671 
Continua 

Tarefa
Tempo 

(minutos)
Volume de 
Tarefas/ano

Custo Total Custo por Tarefa

Ligação Provisória 40 12.632,51 422.569,15 33,45

Religação normal de energia 20 317.035,21 7.953.843,92 25,09

Religação urgente de energia 20 118.175,08 2.964.801,70 25,09

Corte de energia 20 654.037,94 16.408.632,72 25,09

Substituição de Medidor para aferição 30 4.075,00 68.156,31 16,73

Substituição de Medidor para aumento de carga 30 36.675,02 613.406,83 16,73

Vistoria de Unidade Consumidora 15 58.680,04 1.472.176,39 25,09

Verificação de Nível de Tensão (Outros) 20 11.002,51 276.033,07 25,09

Verificação de Nível de Tensão (Amostrais) 20 1.320,00 33.116,42 25,09
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TABELA 25 – TARIFAS RESIDENCIAIS NO BRASIL (CONCLUSÃO) 

Sigla   Concessionária    B1 - (R$/kWh)    
 

 CSPE   Companhia Sul Paulista de Energia  0,38596  

 ENF   Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S.A.  0,37582  

 EPB   Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia  0,37554  

 COOPERALIANÇA   Cooperativa Aliança  0,37352  

 IENERGIA   Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Ltda  0,37083  

 CELPA   Centrais Elétricas do Pará S/A.  (Interligado)  0,36990  

 ELEKTRO   Elektro Eletricidade e Serviços S/A.  0,36604  

 COSERN   Companhia Energética do Rio Grande do Norte  0,36373  

 CELPE   Companhia Energética de Pernambuco  0,36132  

 COELCE   Companhia Energética do Ceará  0,36013  

 EEB   Empresa Elétrica Bragantina S/A.  0,35882  

 ESE   Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A.  0,35369  

 EFLUL   Empresa Força e Luz Urussanga Ltda  0,35300  

 MUX-Energia   Muxfeldt Marin & Cia. Ltda  0,34665  

 LIGHT   Light Serviços de Eletricidade S/A.  0,34304  

 COCEL   Companhia Campolarguense de Energia  0,34107  

 CEEE-D   Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica  0,34021  

 CEAL   Companhia Energética de Alagoas  0,33946  

 AmE   Amazonas Distribuidora de Energia S/A  0,33891  

 ESCELSA   Espírito Santo Centrais Elétricas S/A.  0,33882  

 CPFL-Paulista   Companhia Paulista de Força e Luz  0,33715  

 AES-SUL   AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A.  0,33135  

 CELESC-DIS   Celesc Distribuição S.A.  0,32974  

 JARI   Jari Celulose S/A  0,32911  

 CERR   Companhia Energética de Roraima  0,32900  

 BANDEIRANTE   Bandeirante Energia S/A.  0,32537  

 EBO   Energisa Borborema Distribuidora de Energia S.A.  0,32289  

 EDEVP   Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S/A  0,31980  

 CPFL- Piratininga   Companhia Piratininga de Força e Luz  0,31421  

 CFLO   Companhia Força e Luz do Oeste  0,31341  

 COPEL-DIS   Copel Distribuição S/A  0,30926  

 CNEE   Companhia Nacional de Energia Elétrica  0,30801  

 DMEPC   Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas  0,30642  

 CJE   Companhia Jaguari de Energia  0,30617  

 Boa Vista   Boa Vista Energia S/A  0,30405  

 CEB-DIS   CEB Distribuição S/A  0,29825  

 ELETROPAULO   Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A  0,29651  

 CELG-D   Celg Distribuição S.A.  0,29353  

 CAIUÁ-D   Caiuá Distribuição de Energia S/A  0,29201  

 CEA   Companhia de Eletricidade do Amapá  0,19729  
FONTE: ANEEL (SÍTIO NA INTERNET, 2012B) 
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Os dados aqui apresentados refletem uma realidade para as 

concessionárias de distribuição que atuam no mercado brasileiro. O modelo de 

regulação tarifária baseado em empresas de referência, montadas com base nos 

territórios das concessões, limita a atuação quando há possibilidade de aplicação de 

novas tecnologias e direciona a gestão para o âmbito dos custos com pouca 

influência do desempenho baseado na qualidade.  

Um item fundamental na avaliação realizada neste trabalho é o impacto das 

perdas não-técnicas. As empresas avaliadas apresentam realidades distintas neste 

aspecto e esta diferença influencia diretamente na viabilidade das telemedições. 

4.5. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 4 

Neste capítulo foram detalhadas informações sobre as concessões de três 

grandes distribuidoras de energia de acordo com dados oficiais do segundo ciclo de 

revisões tarifárias sucedido em 2008. Inicialmente, é possível realizar uma 

comparação básica envolvendo o valor remunerado para leituras. As empresas A, B 

e C apresentam os seguintes valores por leitura: R$ 0,40; R$ 0,61; R$ 0,82 

respectivamente (dados de 2008, não atualizados). Esta disparidade, que ultrapassa 

100% do maior para o menor valor, não possui explicação lógica direta. A empresa 

C possui maior área de concessão, o que justificaria uma menor produtividade nas 

leituras e consequente aumento do seu custo. Contudo, a empresa B possui área 

menor entre as três e ainda assim tem custo 50% superior a empresa A. Outro 

aspecto que poderia explicar esta desigualdade é o valor médio da mão de obra na 

região. Porém, era esperado nesse caso menor valor na empresa C, o que não 

ocorre. Quando avaliados os custos de atividades operacionais apresentados, esta 

hipótese se consolida. Porém, na avaliação das leituras o mesmo não ocorre.  

Outra comparação que merece destaque é realizada com os valores de 

perdas não técnicas das concessionárias.  Os valores apresentados são obtidos 

através de uma metodologia padronizada. Toda energia injetada nos sistemas é 

medida através de medidores de fronteira. Sobre este montante é calculada a perda 

técnica teórica. Neste cálculo são consideradas as perdas referentes aos fios, cabos, 

transformadores e medidores. O valor restante é então comparado com o total 

registrado nos medidores de faturamento e o estimado para iluminação pública. A 
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diferença corresponde às perdas não técnicas.  Este mecanismo é bastante 

consolidado e tende a trazer valores muito próximos à realidade. 

Nas empresas avaliadas pode-se considerar que as perdas não técnicas 

estão concentradas no seu mercado cativo, isto é, não há fraudes e inadimplência 

no mercado livre. Os percentuais neste segmento são os seguintes: 1,67% na 

empresa A; 24,32% na empresa B e 7,31% na empresa C.  Esta diferença, apesar 

de absurda, pode ser explicada levando-se em consideração as diferenças históricas 

e culturais das áreas de concessão das empresas.   

Ao final do capítulo também foram apresentadas as tarifas residenciais de 

todas as distribuidoras do país. As empresas avaliadas possuem valores distribuídos 

de forma intermediária, isto é, não são os extremos praticados. A avaliação destes é 

complexa e depende de inúmeras outras características, o que não faz parte do 

escopo deste trabalho. O dado foi apresentado tendo em vista a necessidade de um 

parâmetro para composição da receita recuperada no capítulo das simulações. 
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5. SIMULAÇÕES 

O modelo adotado neste trabalho prevê uma simulação de aplicação de 

telemedições na totalidade do mercado atendido pelas três empresas cujos dados 

foram apresentados no capítulo 3. São apresentados cinco cenários para cada 

empresa. No primeiro é considerado ganho apenas a receita oriunda da 

remuneração de leituras através da tarifa. Neste caso, a concessionária continua 

recebendo valores para contratar leituristas, porém como é feito o investimento em 

equipamentos de telemedição, o montante passa a ser acumulado como benefício. 

Entretanto, é possível prever que a aplicação de telemedições também traga 

redução de perdas não-técnicas. Tendo em vista que não é possível mensurar 

previamente este ganho, são simuladas três condições de recuperação de receita, 

com índices de 5%, 10% e 25%. Para fins de simulação, estes percentuais são 

aplicados ao montante de perda não técnica da concessionária considerando a tarifa 

residencial vigente. Estes cenários correspondem ao segundo, ao terceiro e ao 

quarto ambientes de simulação.  

Então, é realizado também um estudo considerando a possibilidade de 

revisão regulatória e consequente reconhecimento na tarifa relativo ao investimento 

em telemedições. A alíquota adotada foi de 7,5% para remuneração direta e 7,69% 

para depreciação regulatória. Foi mantido ainda o índice de recuperação de perdas 

não técnicas equivalente a 10%, porém foi retirada a remuneração referente a 

leituras manuais. 

5.1. PREMISSAS DE CÁLCULO 

A construção das tabelas premissas nos cálculos: 

- Dados de mercado, como quantidade de consumidores e volume de perdas 

não é atualizado, permanecem valores das empresas de referência do segundo 

ciclo. 

- A tarifa considerada é a vigente. 

- O custo de operação foi atualizado a uma taxa de 5% a.a. 

- O fluxo de caixa foi montado sem inflação. 
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- A alíquota de imposto de renda sobre o lucro das concessionárias foi 

considerada como 22%. 

- O custo de cada instalação prevê a aquisição de um equipamento e a mão 

de obra de uma operação semelhante a substituição de um medidor por aumento de 

carga. 

- Consumidores de iluminação pública foram desconsiderados nos cálculos 

por não possuírem medição. 

- O custo de troca de medidores deve ser considerado de forma 

independente, pois possui regulamentação distinta. Neste trabalho considera-se que 

o parque já tenha sido substituído por medidores que permitem telemedição. 

- O investimento inicial é aplicado todo no mesmo período. Isto caracteriza 

uma aplicação total instantânea, isto é, como se de um dia para o outro a 

concessionária passa a ter todo seu parque telemedido. Evidentemente, por razões 

práticas isto não é possível. Contudo, estima-se que os resultados para uma 

simulação com investimentos escalonados por um longo período teria resultados 

semelhantes. 

- O valor de aquisição de equipamentos foi considerado como o menor 

obtido entre os avaliados no capítulo 4. 

- Foram consideradas despesas operacionais, relativas a manutenção do 

sistema, equivalente a 10% do total investido ao ano. 

- A depreciação, para fins de imposto de renda, foi considerada como sendo 

de 10% ao ano, apenas sobre o valor de aquisição dos equipamentos. 

- A taxa mínima de atratividade considerada foi de 7,5% ao ano, 

correspondente a taxa de remuneração regulatória referente ao custo médio 

ponderado de capital. 

- O horizonte de cálculo é de dez anos, período em que se espera a 

obsolescência da tecnologia aplicada e sua substituição. 

- A depreciação incidente sobre a tarifa, no 5° cen ário, foi calculada com 

uma previsão de vida útil semelhante à de medidores eletrônicos, igual a 13 anos. 

Isto engloba a possibilidade do sistema de telemedição ser integrado aos medidores. 
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5.2. CÁLCULOS PARA CONCESSIONÁRIA A 

A tabela 26 apresenta a análise econômica para o primeiro cenário. Nela é 

possível observar que não existe ganho no fluxo de caixa e o acionista não recupera 

seu investimento ao longo do período de análise.  

TABELA 26 – FLUXO FINANCEIRO DA EMPRESA A NO 1º CENÁRIO 

 
FONTE: O AUTOR (2012) 
 

Na tabela 27 os valores são apresentados para o 2º cenário. É possível 

observar a melhora do fluxo, porém sem obter bons índices de viabilidade. O mesmo 

pode ser observado nas tabelas 28 e 29 que correspondem ao 3º e o 4º cenários. 

Nestas há aumento no percentual de recuperação de perdas não técnicas. 

 
  

*Em milhares de reais

Descrição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Leituras

 (ANEEL) 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414
Redução de Perdas

Comerciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investimento 
Reconhecido 

(ANEEL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Despesa 
Operacional 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700
Lucro Bruto -33.286 -33.286 -33.286 -33.286 -33.286 -33.286 -33.286 -33.286 -33.286 -33.286
Depreciação 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106

Lucro Operacional 
(Antes do IR) -78.391 -78.391 -78.391 -78.391 -78.391 -78.391 -78.391 -78.391 -78.391 -78.391

IR/Contrib. Social -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638
Lucro Líq. Após IR -60.753 -60.753 -60.753 -60.753 -60.753 -60.753 -60.753 -60.753 -60.753 -60.753

(+) Depreciação 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.10645.106 45.106 45.106 45.106
(-) Investimentos 536.996
Fluxo de Caixa 

Anual -536.996 -15.648 -15.648 -15.648 -15.648 -15.648 -15.648 -15.648 -15.648 -15.648 -15.648
Fluxo de caixa do 

Acionista -536.996 -552.643 -568.291 -583.938 -599.586 -615.233 -630.881 -646.528 -662.176 -677.823 -693.471

-107.406 TIR -

TMA (WACC) 7,50% -644.401 Pay-back

ANO

Receita do Negócio

VPL -
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TABELA 27 – FLUXO FINANCEIRO DA EMPRESA A NO 2º CENÁRIO 

 
FONTE: O AUTOR (2012) 
 
TABELA 28 – FLUXO FINANCEIRO DA EMPRESA A NO 3º CENÁRIO 

 
FONTE: O AUTOR (2012) 
 
 
 

*Em milhares de reais

Descrição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Leituras

 (ANEEL) 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414
Redução de Perdas

Comerciais 4.792 4.792 4.792 4.792 4.792 4.792 4.792 4.792 4.792 4.792
Investimento 
Reconhecido 

(ANEEL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Despesa 
Operacional 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700
Lucro Bruto -28.493 -28.493 -28.493 -28.493 -28.493 -28.493 -28.493 -28.493 -28.493 -28.493
Depreciação 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106

Lucro Operacional 
(Antes do IR) -73.599 -73.599 -73.599 -73.599 -73.599 -73.599 -73.599 -73.599 -73.599 -73.599

IR/Contrib. Social -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638
Lucro Líq. Após IR -55.961 -55.961 -55.961 -55.961 -55.961 -55.961 -55.961 -55.961 -55.961 -55.961

(+) Depreciação 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.10645.106 45.106 45.106 45.106
(-) Investimentos 536.996
Fluxo de Caixa 

Anual -536.996 -10.855 -10.855 -10.855 -10.855 -10.855 -10.855 -10.855 -10.855 -10.855 -10.855
Fluxo de caixa do 

Acionista -536.996 -547.851 -558.706 -569.562 -580.417 -591.273 -602.128 -612.984 -623.839 -634.695 -645.550

-74.513 TIR -

TMA (WACC) 7,50% -611.508 Pay-back

ANO

Receita do Negócio

VPL -

*Em milhares de reais

Descrição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Leituras

 (ANEEL) 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414
Redução de Perdas

Comerciais 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584
Investimento 
Reconhecido 

(ANEEL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Despesa 
Operacional 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700
Lucro Bruto -23.701 -23.701 -23.701 -23.701 -23.701 -23.701 -23.701 -23.701 -23.701 -23.701
Depreciação 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106

Lucro Operacional 
(Antes do IR) -68.807 -68.807 -68.807 -68.807 -68.807 -68.807 -68.807 -68.807 -68.807 -68.807

IR/Contrib. Social -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638
Lucro Líq. Após IR -51.169 -51.169 -51.169 -51.169 -51.169 -51.169 -51.169 -51.169 -51.169 -51.169

(+) Depreciação 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.10645.106 45.106 45.106 45.106
(-) Investimentos 536.996
Fluxo de Caixa 

Anual -536.996 -6.063 -6.063 -6.063 -6.063 -6.063 -6.063 -6.063 -6.063 -6.063 -6.063
Fluxo de caixa do 

Acionista -536.996 -543.059 -549.122 -555.186 -561.249 -567.312 -573.376 -579.439 -585.502 -591.566 -597.629

-41.619 TIR -

TMA (WACC) 7,50% -578.615 Pay-back

ANO

Receita do Negócio

VPL -
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TABELA 29 – FLUXO FINANCEIRO DA EMPRESA A NO 4º CENÁRIO 

 
FONTE: O AUTOR (2012) 
 

Na tabela 30 os resultados para o 5º cenário apresentam significativas 

melhoras, mas mesmo assim os índices não são adequados. 

TABELA 30 – FLUXO FINANCEIRO DA EMPRESA A NO 5º CENÁRIO 

 
FONTE: O AUTOR (2012) 

*Em milhares de reais

Descrição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Leituras

 (ANEEL) 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414
Redução de Perdas

Comerciais 23.960 23.960 23.960 23.960 23.960 23.960 23.960 23.960 23.960 23.960
Investimento 
Reconhecido 

(ANEEL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Despesa 
Operacional 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700
Lucro Bruto -9.325 -9.325 -9.325 -9.325 -9.325 -9.325 -9.325 -9.325 -9.325 -9.325
Depreciação 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106

Lucro Operacional 
(Antes do IR) -54.431 -54.431 -54.431 -54.431 -54.431 -54.431 -54.431 -54.431 -54.431 -54.431

IR/Contrib. Social -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638
Lucro Líq. Após IR -36.793 -36.793 -36.793 -36.793 -36.793 -36.793 -36.793 -36.793 -36.793 -36.793

(+) Depreciação 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.10645.106 45.106 45.106 45.106
(-) Investimentos 536.996
Fluxo de Caixa 

Anual -536.996 8.313 8.313 8.313 8.313 8.313 8.313 8.313 8.313 8.313 8.313
Fluxo de caixa do 

Acionista -536.996 -528.683 -520.370 -512.057 -503.744 -495.431 -487.118 -478.805 -470.492 -462.180 -453.867

57.060 TIR -

TMA (WACC) 7,50% -479.935 Pay-back

Receita do Negócio

VPL

ANO

-

*Em milhares de reais

Descrição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Leituras

 (ANEEL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redução de Perdas

Comerciais 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584
Investimento 
Reconhecido 

(ANEEL) 81.582 81.582 81.582 81.582 81.582 81.582 81.582 81.582 81.582 81.582
(-) Despesa 
Operacional 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700 53.700
Lucro Bruto 37.467 37.467 37.467 37.467 37.467 37.467 37.467 37.467 37.467 37.467
Depreciação 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106

Lucro Operacional 
(Antes do IR) -7.639 -7.639 -7.639 -7.639 -7.639 -7.639 -7.639 -7.639 -7.639 -7.639

IR/Contrib. Social -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638 -17638
Lucro Líq. Após IR 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999

(+) Depreciação 45.106 45.106 45.106 45.106 45.106 45.10645.106 45.106 45.106 45.106
(-) Investimentos 536.996
Fluxo de Caixa 

Anual -536.996 55.105 55.105 55.105 55.105 55.105 55.105 55.105 55.105 55.105 55.105
Fluxo de caixa do 

Acionista -536.996 -481.891 -426.786 -371.682 -316.577 -261.472 -206.368 -151.263 -96.158 -41.054 14.051

378.243 TIR 0%

TMA (WACC) 7,50% -158.753 Pay-back

ANO

Receita do Negócio

VPL 9 anos e 9 meses
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5.3. CÁLCULOS PARA CONCESSIONÁRIA B 

As tabelas 31, 32, 33, 34 e 35 apresentam as simulações relativas à 

Empresa B nos 5 cenários de avaliação. É possível observar que apenas no primeiro 

caso não há viabilidade no investimento. No segundo é possível obter retorno, 

porém a taxa interna de retorno é inferior a taxa de atratividade mínima, o que não 

indica sua realização. Nos demais casos é possível notar uma dependência direta do 

montante de recuperação de perdas não técnicas (comerciais). O reconhecimento 

do investimento na tarifa, característico no 5º cenário não é tão significativo quando 

comparado à avaliação realizada com a Empresa A. 

TABELA 31 – FLUXO FINANCEIRO DA EMPRESA B NO 1º CENÁRIO 

 
FONTE: O AUTOR (2012) 

 

  

*Em milhares de reais

Descrição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Leituras

 (ANEEL) 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092
Redução de Perdas

Comerciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investimento 
Reconhecido 

(ANEEL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Despesa 
Operacional 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850
Lucro Bruto -23.758 -23.758 -23.758 -23.758 -23.758 -23.758 -23.758 -23.758 -23.758 -23.758
Depreciação 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805

Lucro Operacional 
(Antes do IR) -69.563 -69.563 -69.563 -69.563 -69.563 -69.563 -69.563 -69.563 -69.563 -69.563

IR/Contrib. Social -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652
Lucro Líq. Após IR -53.911 -53.911 -53.911 -53.911 -53.911 -53.911 -53.911 -53.911 -53.911 -53.911

(+) Depreciação 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.80545.805 45.805 45.805 45.805
(-) Investimentos 548.503
Fluxo de Caixa 

Anual -548.503 -8.106 -8.106 -8.106 -8.106 -8.106 -8.106 -8.106 -8.106 -8.106 -8.106
Fluxo de caixa do 

Acionista -548.503 -556.609 -564.715 -572.822 -580.928 -589.035 -597.141 -605.247 -613.354 -621.460 -629.567

-55.643 TIR -

TMA (WACC) 7,50% -604.146 Pay-back

ANO

Receita do Negócio

VPL -
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TABELA 32 – FLUXO FINANCEIRO DA EMPRESA B NO 2º CENÁRIO 

 
FONTE: O AUTOR (2012) 
 
TABELA 33 – FLUXO FINANCEIRO DA EMPRESA B NO 3º CENÁRIO 

 
FONTE: O AUTOR (2012) 
 
  

*Em milhares de reais

Descrição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Leituras

 (ANEEL) 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092
Redução de Perdas

Comerciais 75.272 75.272 75.272 75.272 75.272 75.272 75.272 75.272 75.272 75.272
Investimento 
Reconhecido 

(ANEEL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Despesa 
Operacional 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850
Lucro Bruto 51.514 51.514 51.514 51.514 51.514 51.514 51.514 51.514 51.514 51.514
Depreciação 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805

Lucro Operacional 
(Antes do IR) 5.709 5.709 5.709 5.709 5.709 5.709 5.709 5.709 5.709 5.709

IR/Contrib. Social -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652
Lucro Líq. Após IR 21.361 21.361 21.361 21.361 21.361 21.361 21.361 21.361 21.361 21.361

(+) Depreciação 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.80545.805 45.805 45.805 45.805
(-) Investimentos 548.503
Fluxo de Caixa 

Anual -548.503 67.166 67.166 67.166 67.166 67.166 67.166 67.166 67.166 67.166 67.166
Fluxo de caixa do 

Acionista -548.503 -481.337 -414.171 -347.005 -279.839 -212.674 -145.508 -78.342 -11.176 55.989 123.155

461.031 TIR 4%

TMA (WACC) 7,50% -87.471 Pay-back 8 anos e 2 meses

ANO

Receita do Negócio

VPL

*Em milhares de reais

Descrição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Leituras

 (ANEEL) 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092
Redução de Perdas

Comerciais 150.544 150.544 150.544 150.544 150.544 150.544 150.544 150.544 150.544 150.544
Investimento 
Reconhecido 

(ANEEL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Despesa 
Operacional 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850
Lucro Bruto 126.786 126.786 126.786 126.786 126.786 126.786 126.786 126.786 126.786 126.786
Depreciação 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805

Lucro Operacional 
(Antes do IR) 80.981 80.981 80.981 80.981 80.981 80.981 80.981 80.981 80.981 80.981

IR/Contrib. Social -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652
Lucro Líq. Após IR 96.633 96.633 96.633 96.633 96.633 96.633 96.633 96.633 96.633 96.633

(+) Depreciação 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.80545.805 45.805 45.805 45.805
(-) Investimentos 548.503
Fluxo de Caixa 

Anual -548.503 142.438 142.438 142.438 142.438 142.438 142.438 142.438 142.438 142.438 142.438
Fluxo de caixa do 

Acionista -548.503 -406.065 -263.627 -121.189 21.249 163.687 306.125 448.563 591.001 733.439 875.877

977.706 TIR 23%

TMA (WACC) 7,50% 429.203 Pay-back

ANO

Receita do Negócio

VPL 3 anos e 10 meses
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TABELA 34 – FLUXO FINANCEIRO DA EMPRESA B NO 4º CENÁRIO 

 
FONTE: O AUTOR (2012) 
 
TABELA 35 – FLUXO FINANCEIRO DA EMPRESA B NO 5º CENÁRIO 

 
FONTE: O AUTOR (2012) 

 

  

*Em milhares de reais

Descrição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Leituras

 (ANEEL) 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092 31.092
Redução de Perdas

Comerciais 376.361 376.361 376.361 376.361 376.361 376.361 376.361 376.361 376.361 376.361
Investimento 
Reconhecido 

(ANEEL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Despesa 
Operacional 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850
Lucro Bruto 352.603 352.603 352.603 352.603 352.603 352.603 352.603 352.603 352.603 352.603
Depreciação 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805

Lucro Operacional 
(Antes do IR) 306.798 306.798 306.798 306.798 306.798 306.798 306.798 306.798 306.798 306.798

IR/Contrib. Social -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652
Lucro Líq. Após IR 322.450 322.450 322.450 322.450 322.450 322.450 322.450 322.450 322.450 322.450

(+) Depreciação 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.80545.805 45.805 45.805 45.805
(-) Investimentos 548.503
Fluxo de Caixa 

Anual -548.503 368.254 368.254 368.254 368.254 368.254 368.254 368.254 368.254 368.254 368.254
Fluxo de caixa do 

Acionista -548.503 -180.248 188.006 556.261 924.515 1.292.770 1.661.024 2.029.279 2.397.533 2.765.788 3.134.042

2.527.728 TIR 67%

TMA (WACC) 7,50% 1.979.226 Pay-back

Receita do Negócio

VPL 1 ano e 6 meses

ANO

*Em milhares de reais

Descrição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Leituras

 (ANEEL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redução de Perdas

Comerciais 150.544 150.544 150.544 150.544 150.544 150.544 150.544 150.544 150.544 150.544
Investimento 
Reconhecido 

(ANEEL) 83.330 83.330 83.330 83.330 83.330 83.330 83.330 83.330 83.330 83.330
(-) Despesa 
Operacional 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850
Lucro Bruto 179.024 179.024 179.024 179.024 179.024 179.024 179.024 179.024 179.024 179.024
Depreciação 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805

Lucro Operacional 
(Antes do IR) 133.219 133.219 133.219 133.219 133.219 133.219 133.219 133.219 133.219 133.219

IR/Contrib. Social -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652 -15652
Lucro Líq. Após IR 148.871 148.871 148.871 148.871 148.871 148.871 148.871 148.871 148.871 148.871

(+) Depreciação 45.805 45.805 45.805 45.805 45.805 45.80545.805 45.805 45.805 45.805
(-) Investimentos 548.503
Fluxo de Caixa 

Anual -548.503 194.676 194.676 194.676 194.676 194.676 194.676 194.676 194.676 194.676 194.676
Fluxo de caixa do 

Acionista -548.503 -353.827 -159.151 35.525 230.201 424.877 619.553814.229 1.008.905 1.203.581 1.398.257

1.336.272 TIR 34%

TMA (WACC) 7,50% 787.769 Pay-back

ANO

Receita do Negócio

VPL 2 anos e 10 meses
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5.4. CÁLCULOS PARA CONCESSIONÁRIA C 

As tabelas 36, 37, 38, 39 e 40 apresentam as simulações relativas à 

Empresa C nos 5 cenários de avaliação. Tendo em vista que esta apresenta um 

valor de perdas não técnicas (comerciais) intermediário, os resultados tendem a 

refletir uma melhor o que seria a realidade nacional. Nota-se que não há viabilidade 

no 1º cenário, a exemplo do que ocorre com as demais empresas. Para as 

simulações onde há recuperação de receitas, apenas o caso mais agressivo, com 

25% do montante recuperado, possibilita a obtenção de bons índices de VPL e taxa 

interna de retorno. O payback ainda é longo se comparado a outros investimentos, 

mas já passa a ser aceitável no ambiente de distribuição de energia. 

TABELA 36 – FLUXO FINANCEIRO DA EMPRESA C NO 1º CENÁRIO 

 
FONTE: O AUTOR (2012) 

 

  

*Em milhares de reais

Descrição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Leituras

 (ANEEL) 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168
Redução de Perdas

Comerciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investimento 
Reconhecido 

(ANEEL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Despesa 
Operacional 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823
Lucro Bruto -12.654 -12.654 -12.654 -12.654 -12.654 -12.654 -12.654 -12.654 -12.654 -12.654
Depreciação 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528

Lucro Operacional 
(Antes do IR) -66.182 -66.182 -66.182 -66.182 -66.182 -66.182 -66.182 -66.182 -66.182 -66.182

IR/Contrib. Social -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891
Lucro Líq. Após IR -51.291 -51.291 -51.291 -51.291 -51.291 -51.291 -51.291 -51.291 -51.291 -51.291

(+) Depreciação 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.52853.528 53.528 53.528 53.528
(-) Investimentos 618.228
Fluxo de Caixa 

Anual -618.228 2.237 2.237 2.237 2.237 2.237 2.237 2.237 2.237 2.237 2.237
Fluxo de caixa do 

Acionista -618.228 -615.991 -613.754 -611.518 -609.281 -607.044 -604.807 -602.571 -600.334 -598.097 -595.861

15.353 TIR -

TMA (WACC) 7,50% -602.875 Pay-back

ANO

Receita do Negócio

VPL -
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TABELA 37 – FLUXO FINANCEIRO DA EMPRESA C NO 2º CENÁRIO 

 
FONTE: O AUTOR (2012) 
 
TABELA 38 – FLUXO FINANCEIRO DA EMPRESA C NO 3º CENÁRIO 

 
FONTE: O AUTOR (2012) 

 

  

*Em milhares de reais

Descrição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Leituras

 (ANEEL) 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168
Redução de Perdas

Comerciais 18.998 18.998 18.998 18.998 18.998 18.998 18.998 18.998 18.998 18.998
Investimento 
Reconhecido 

(ANEEL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Despesa 
Operacional 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823
Lucro Bruto 6.344 6.344 6.344 6.344 6.344 6.344 6.344 6.344 6.344 6.344
Depreciação 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528

Lucro Operacional 
(Antes do IR) -47.184 -47.184 -47.184 -47.184 -47.184 -47.184 -47.184 -47.184 -47.184 -47.184

IR/Contrib. Social -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891
Lucro Líq. Após IR -32.293 -32.293 -32.293 -32.293 -32.293 -32.293 -32.293 -32.293 -32.293 -32.293

(+) Depreciação 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.52853.528 53.528 53.528 53.528
(-) Investimentos 618.228
Fluxo de Caixa 

Anual -618.228 21.235 21.235 21.235 21.235 21.235 21.235 21.235 21.235 21.235 21.235
Fluxo de caixa do 

Acionista -618.228 -596.993 -575.758 -554.523 -533.289 -512.054 -490.819 -469.584 -448.349 -427.115 -405.880

145.757 TIR -

TMA (WACC) 7,50% -472.470 Pay-back -

ANO

Receita do Negócio

VPL

*Em milhares de reais

Descrição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Leituras

 (ANEEL) 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168
Redução de Perdas

Comerciais 37.996 37.996 37.996 37.996 37.996 37.996 37.996 37.996 37.996 37.996
Investimento 
Reconhecido 

(ANEEL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Despesa 
Operacional 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823
Lucro Bruto 25.342 25.342 25.342 25.342 25.342 25.342 25.342 25.342 25.342 25.342
Depreciação 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528

Lucro Operacional 
(Antes do IR) -28.186 -28.186 -28.186 -28.186 -28.186 -28.186 -28.186 -28.186 -28.186 -28.186

IR/Contrib. Social -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891
Lucro Líq. Após IR -13.295 -13.295 -13.295 -13.295 -13.295 -13.295 -13.295 -13.295 -13.295 -13.295

(+) Depreciação 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.52853.528 53.528 53.528 53.528
(-) Investimentos 618.228
Fluxo de Caixa 

Anual -618.228 40.233 40.233 40.233 40.233 40.233 40.233 40.233 40.233 40.233 40.233
Fluxo de caixa do 

Acionista -618.228 -577.995 -537.762 -497.529 -457.296 -417.063 -376.830 -336.598 -296.365 -256.132 -215.899

276.162 TIR -

TMA (WACC) 7,50% -342.066 Pay-back

ANO

Receita do Negócio

VPL -
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TABELA 39 – FLUXO FINANCEIRO DA EMPRESA C NO 4º CENÁRIO 

 
FONTE: O AUTOR (2012) 
 
TABELA 40 – FLUXO FINANCEIRO DA EMPRESA C NO 5º CENÁRIO 

 
FONTE: O AUTOR (2012) 
 

*Em milhares de reais

Descrição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Leituras

 (ANEEL) 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168 49.168
Redução de Perdas

Comerciais 94.990 94.990 94.990 94.990 94.990 94.990 94.990 94.990 94.990 94.990
Investimento 
Reconhecido 

(ANEEL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Despesa 
Operacional 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823
Lucro Bruto 82.336 82.336 82.336 82.336 82.336 82.336 82.336 82.336 82.336 82.336
Depreciação 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528

Lucro Operacional 
(Antes do IR) 28.808 28.808 28.808 28.808 28.808 28.808 28.808 28.808 28.808 28.808

IR/Contrib. Social -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891
Lucro Líq. Após IR 43.699 43.699 43.699 43.699 43.699 43.699 43.699 43.699 43.699 43.699

(+) Depreciação 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.52853.528 53.528 53.528 53.528
(-) Investimentos 618.228
Fluxo de Caixa 

Anual -618.228 97.227 97.227 97.227 97.227 97.227 97.227 97.227 97.227 97.227 97.227
Fluxo de caixa do 

Acionista -618.228 -521.001 -423.774 -326.546 -229.319 -132.092 -34.865 62.362 159.589 256.816 354.043

667.375 TIR 9%

TMA (WACC) 7,50% 49.147 Pay-back

Receita do Negócio

VPL 6 anos e 4 meses

ANO

*Em milhares de reais

Descrição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Leituras

 (ANEEL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redução de Perdas

Comerciais 37.996 37.996 37.996 37.996 37.996 37.996 37.996 37.996 37.996 37.996
Investimento 
Reconhecido 

(ANEEL) 93.923 93.923 93.923 93.923 93.923 93.923 93.923 93.923 93.923 93.923
(-) Despesa 
Operacional 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823 61.823
Lucro Bruto 70.096 70.096 70.096 70.096 70.096 70.096 70.096 70.096 70.096 70.096
Depreciação 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528

Lucro Operacional 
(Antes do IR) 16.568 16.568 16.568 16.568 16.568 16.568 16.568 16.568 16.568 16.568

IR/Contrib. Social -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891 -14891
Lucro Líq. Após IR 31.459 31.459 31.459 31.459 31.459 31.459 31.459 31.459 31.459 31.459

(+) Depreciação 53.528 53.528 53.528 53.528 53.528 53.52853.528 53.528 53.528 53.528
(-) Investimentos 618.228
Fluxo de Caixa 

Anual -618.228 84.987 84.987 84.987 84.987 84.987 84.987 84.987 84.987 84.987 84.987
Fluxo de caixa do 

Acionista -618.228 -533.240 -448.253 -363.265 -278.278 -193.290 -108.303 -23.315 61.672 146.660 231.647

583.361 TIR 6%

TMA (WACC) 7,50% -34.867 Pay-back

ANO

Receita do Negócio

VPL 7 anos e 3 meses
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5.5. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 5 

Neste capitulo foram realizadas as simulações referentes aos cenários 

projetados. A condição básica nestes é de que a telemedição não representa 

ganhos financeiros diretos. A figura 26 demonstra os gráficos com os indicadores 

obtidos por cada empresa conforme cada cenário. 

 

 

FIGURA 26 – INDICADORES OBTIDOS NAS SIMULAÇÕES 
FONTE: O AUTOR (2012) 
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No primeiro cenário, os ganhos obtidos ocorrem em função da dispensa dos 

serviços de leitura manual. Neste caso, os recursos arrecadados na tarifa para esta 

função se convertem em ganhos. 

Nos casos onde é prevista recuperação de perdas não técnicas é preciso 

avaliar o que é factível. Inicialmente, é possível recuperar a receita de unidades 

consumidoras que, devido ao impedimento da leitura convencional, seriam faturadas 

pela taxa mínima após o terceiro mês com faturamento pela média de consumo. 

Contudo, esta não é a principal categoria a ser atacada. Através da telemedição é 

possível efetuar inúmeras leituras em um mesmo período de faturamento. Com isto 

é possível monitorar a curva de consumo e identificar anormalidades que 

caracterizam fraudes. Este monitoramento direciona as equipes de inspeção da 

concessionária para atividades onde há maior efetividade. Ainda, a identificação de 

fraudes com brevidade faz com que os montantes de energia a serem recuperados 

sejam menores e isto favorece o seu pagamento. De forma complementar, a ação 

rápida da concessionária desencoraja novas fraudes.  

Contudo, determinar exatamente qual o percentual de recuperação não é 

possível de forma apenas teórica. Por isto foram projetados três cenários nesta 

condição. Outro aspecto a se observar é que o consumo em um cliente regularizado 

tende a cair para menos de 1/3 do patamar anterior a inspeção. Portanto, não é 

prudente considerar recuperações acima de 30% do total.  

Então, o quinto cenário que considera um possível reconhecimento dos 

investimentos é uma hipótese que apenas se concretiza com alterações nos 

regulamentos contábeis. Entretanto, apesar de melhorar o desempenho na 

simulação, esta perspectiva traz reflexos na tarifa, o que pode prejudicar o 

consumidor. Por outro lado, é necessário considerar que as perdas não técnicas 

combatidas trazem benefícios a todo o sistema elétrico. Assim, os 2/3 que a 

concessionária não recupera se transformam em economia de energia. Este 

combate ao desperdício deve ser considerado nas decisões da agência reguladora.  
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6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Através dos estudos e avaliações realizadas é possível concluir que há 

possibilidades diversas para massificação de telemedições de energia para 

faturamento em concessionárias distribuidoras de energia. O modelo que apresentou 

melhor relação de custo por benefício é baseado no padrão Zigbee. Porém, mesmo 

este não obteve bons indicadores na avaliação econômica. A exceção ocorre nos 

cenários onde o volume de perdas não técnicas a recuperar são significativos. 

Através da análise é possível concluir que o modelo atual, baseado em 

leituras manuais com mão-de-obra de leituristas, é economicamente eficiente para o 

sistema de distribuição de energia vigente. Sua substituição por dispositivos ou 

sistemas modernos não apresenta atratividade financeira.  

Ganhos obtidos através do combate a perdas não técnicas representam uma 

boa oportunidade para viabilização de projetos. Contudo, é necessária avaliação 

criteriosa para conseguir efetivamente determinar qual o percentual de recuperação 

é realmente viável. Recomenda-se que cada concessionária seja avaliada 

individualmente, que sejam considerados aspectos culturais e históricos e que o 

diagnóstico ocorra de forma empírica. 

É reconhecido o papel da agência reguladora na gestão e controle das 

relações técnicas e comerciais das distribuidoras de energia. Contudo, surge um 

dilema entre a prioridade dos próprios objetivos da entidade. Neste trabalho 

observou-se que não há abertura para emprego de tecnologias de telemedição no 

manual de controle patrimonial. Esta decisão contribui certamente para modicidade 

tarifária, mas pode trazer resultados negativos em termos da modernização das 

redes, confiabilidade, eficiência energética e até mesmo a continuidade do 

fornecimento. Recomenda-se aos profissionais que atuem nas revisões das normas 

e regulamentos a criação de dispositivos que zelem pela proteção dos consumidores 

mas que também permitam o desenvolvimento tecnológico. 

Como continuidade desta dissertação surge, naturalmente, a possibilidade 

de inserir na avaliação de viabilidade a função de corte e religação remota. Neste 

caso há compartilhamento da infraestrutura de telemedição e ganhos operacionais 

na operação da atividade. Evidentemente, há também novos custos associados que 

devem ser levantados e considerados. 
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Seguindo para um horizonte mais avançado, há possibilidade de novos 

estudos considerando os atributos de redes elétricas inteligentes. Nestas é possível 

mensurar vantagens com redução de penalidades por faltas e falhas, tarifas 

diferenciadas, pré-pagamento, geração distribuída, alimentação de frota de veículos 

elétricos e novos serviços ofertados aos consumidores. 

Sob o ponto de vista acadêmico, é possível efetuar a comparação entre as 

técnicas de salto em frequência e sequência direta. Ainda, é possível desenvolver 

uma plataforma que padronize uma solução de telemedição modelo, por rádio 

frequência, que contemple o melhor da tecnologia dos sistemas já existentes. 

Ainda, recomenda-se a execução de testes piloto, avaliando as premissas 

aqui adotadas e comprovando os resultados teóricos aqui obtidos. 
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ANEXO A 

Processo licitatório do edital 502881, promovido pela Empresa Copel através 

de pregão eletrônico realizado em 30/03/2012. 

 

Objeto da contratação: 

Lote 1 – Sistema de telemedição para 300 pontos através de porta óptica. 

Lote 2 – Sistema de telemedição RF Mesh para 2000 pontos. 

Lote 3 – Sistema de telemedição RF Rural para 400 pontos. 

Lote 4 – Sistema de telemedição RF Ponto-multi-ponto para 650 pontos. 

Lote 5 – Sistema de telemedição RF Zigbee para 650 pontos. 
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APÊNDICE 1 

A. Histórico 

De acordo com Webb (1999), a primeira transmissão de rádio foi feita por 

Heinrich Hertz em 1885, utilizando uma bobina acionada por uma chave para gerar 

uma faísca entre dois eletrodos. O receptor foi montado com uma argola de cobre 

com 35 cm de diâmetro e um pequeno vão que abria este circuito. Quando uma 

faísca era gerada no transmissor, uma pequena faísca também surgia no receptor. 

Este princípio foi utilizado em sistemas de transmissão até 1915. Neste período o 

emprego deste tipo de comunicação era feito em navios, que não podiam utilizar 

meios físicos como fios e cabos metálicos para comunicações sobre a água de 

mares ou rios. O desenvolvimento tecnológico levou a adoção de válvulas em 1912 

e a modulação em frequência em 1933. A Primeira Guerra Mundial tornou o uso dos 

rádios para comunicação indispensáveis para aplicação militar. Logo surgiu a 

aplicação para “broadcasting”, isto é, a difusão de mensagens para uma grande 

quantidade de receptores simultaneamente. Na Segunda Guerra Mundial a indústria 

que produzia os equipamentos se tornou massiva, o que veio a popularizar os 

receptores, capazes de sintonizar diversas frequências e receber sinais 

intercontinentais. Contudo, os transmissores ainda eram grandes, pesados e 

consumiam muita energia, características que só mudaram a partir da criação dos 

transistores. Em 1950 surgiram sistemas de comunicação bidirecionais, implantados 

em taxis. Em 1965 foi apresentado o primeiro rádio transmissor compacto, que podia 

ser levado em um bolso. Segundo Goldsmith (2005) em 1971 a universidade do 

Havaí desenvolveu a primeira rede baseada em rádios com transmissão de pacotes, 

a ALOHANET. Esta rede veio a se tornar base para os modernos sistemas militares 

de comunicação e da Internet.  

B. Propagação de sinais 

Goldsmith (2005) relata que a evolução dos sistemas de rádio é um desafio 

severo. Isto ocorre porque os sinais estão sujeitos a ruídos, interferências e outros 

impedimentos, os quais mudam dinamicamente. Um efeito significante na 

propagação de sinais é a atenuação devido a dissipação da potencia transmitida ao 

longo do caminho percorrido até o receptor. Contudo, este fenômeno pode ser 
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considerado algo positivo, pois garante a coexistência de rádios operando nas 

mesmas condições em regiões diferentes.  

Um sinal de rádio gerado pontualmente tende a se transmitir em todas as 

direções. Portanto, se o mesmo for medido a uma distância “d” do ponto de origem, 

a intensidade do mesmo será proporcional ao inverso do quadrado desta distância. 

Para obter um melhor desempenho é possível utilizar um dispositivo capaz de 

concentrar em um pequeno ângulo sólido toda a energia transmitida. Este tipo de 

dispositivo é denominado antena. A relação entre a área do ângulo sólido e toda 

área de uma esfera com mesmo raio determina o ganho desta antena.  

Goldsmith (2005) determina que a atenuação entre dois pontos no vácuo 

pode ser definida através da seguinte fórmula: 

  
��
�� =	 �

√�		

�� �

�
       (1)  

Onde: 

Pr – Potência Recebida 

Pt – Potência Transmitida 

G1 – Ganho relativo as antenas de transmissão e recepção 

λ – Comprimento da onda transmitida 

d – Distancia entre o transmissor e o receptor. 

 

Esta formulação torna evidente a dependência direta em relação ao 

comprimento da onda eletromagnética transmitida. Como a frequência é igual ao 

inverso do comprimento de onda, determina-se que quanto maior a frequência, 

maior será a atenuação ao longo do percurso. 

Para aplicações reais, onde o ambiente de propagação é a atmosfera, outros 

fatores podem influenciar a atenuação, tais como a difração nos componentes do ar 

atmosférico, a refração e a reflexão em estruturas, o efeito da curvatura da terra, as 

reflexões na ionosfera e na superfície, entre outros fenômenos. Para uma correta 

determinação do valor total de atenuação, Goldsmith (2005) recomenda a utilização 

de modelos empíricos. 
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C. Modulação 

Webb (1999) define que para a adequada transmissão de informações é 

necessária sua inclusão nas ondas eletromagnéticas. Isto é feito através da 

modulação, a qual tipicamente pode ser classificada como modulação em fase (PM), 

modulação em amplitude (AM) e modulação em frequência (FM). Quando são 

utilizadas modulações em fase e amplitude simultaneamente passa-se a utilizar o 

termo modulação de amplitude em quadratura (QAM). A vantagem de se utilizar este 

tipo de modulação é a capacidade de transmitir mais informação utilizando o mesmo 

segmento do espectro. Neste sentido costuma-se utilizar o termo símbolo, que é o 

conjunto de informações transmitida em um período de modulação. Contudo, a 

presença de símbolos com pouco distanciamento em fase ou em amplitude torna-se 

uma limitação. Em sistemas com reflexão de sinais é possível que um símbolo 

interfira em seus subsequentes, a este fenômeno dá-se o nome de ISI (Inter Symbol 

Interference). Ainda, a presença de ruído exige uma alta sensibilidade do receptor 

para identificar cada símbolo corretamente.  

D. Espalhamento espectral 

De acordo com Goldsmith (2005), o processo contrário, em que se reduz a 

quantidade de informação enviada por segmento do espectro traz vantagens em 

relação ao desempenho do sistema. Ao alocar uma fatia maior do espectro para 

transmitir a mesma informação é possível obter menor interferência devido a ruído e 

entre símbolos. Isto pode ser observado quando se utiliza modulação em frequência, 

porém, há uma categoria especial de transmissão de sinais, denominada 

espalhamento espectral, que intensifica estes benefícios. Uma modulação é 

considerada como de espalhamento espectral se possuir as seguintes propriedades: 

- O sinal ocupar uma largura de espectro muito maior que o necessário pela 

informação transmitida. 

- A modulação utilizar um código de espalhamento independente da 

informação transmitida 

- O reagrupamento for feito no receptor através de uma cópia sincronizada 

do código de espalhamento. 

Há duas formas típicas de realizar o espalhamento espectral: através de 

sequência direta ou de salto em frequência.  
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E. Sequência direta 

De acordo com Goldsmith (2005) nos sistemas de espalhamento spectral 

com sequência direta (em inglês direct sequence spread-spectrum – DSSS) o sinal o 

qual se deseja transmitir é multiplicado por um sinal de espalhamento ou código que 

possui valor constante em intervalos com duração Tc. A cada Tc este código pode 

ter valor +1 ou -1. A unidade básica da informação gerada nesta multiplicação é 

denominada chip. O tempo Tc é então denominado tempo de chip e o inverso, 1/Tc, 

é a taxa de chip. A multiplicação no domínio do tempo gera uma convolução no 

domínio da frequência. A figura 26 ilustra o processo para um chip. 

 

FIGURA 27 – ESPALHAMENTO DO SINAL ATRAVÉS DE MULTIPLICAÇÃO 
Fonte: Adaptado de Goldsmith (2005, p. 406) 

O sinal resultante ocupa grande faixa do espectro, mas com pouca 

amplitude. Desta forma, outro sinal que ocupe uma parcela de banda coincidente, no 

reagrupamento ocorrerá um processo inverso, podendo-se assim recuperar o sinal 

original e atenuar a potencia do sinal interferente. Este processo é ilustrado na figura 

27. 
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 FIGURA 28 – REJEIÇÃO DE SINAL INTERFERENTE COM SEQUÊNCIA DIRETA 

FONTE: ADAPTADO DE GOLDSMITH (2005, P. 406) 
 

F. Salto em frequência 

A técnica de espalhamento espectral quando utiliza o mecanismo de salto 

em frequência é denominada, em inglês, de frequence hopping spread spectrum 

(FHSS). De acordo com Goldsmith (2005) seu conceito foi inventado durante a 

Segunda Guerra Mundial por um ator, Hedy Lamarr e um compositor, George 

Antheil. Eles usaram uma sequência de saltos gerada por um rolo de piano para 

alternar um sinal entre 88 frequências. O conceito teve sua importância militar, pois 

permitia que comunicações fossem feitas sem detecção ou interferência por parte 

das forças inimigas. Atualmente seu uso é bastante difundido, tanto para 

transmissão de dados como de voz.  

A técnica de salto em frequência consiste em migrar um determinado sinal 

modulado para outros canais. A figura 28 ilustra este processo.  

 
FIGURA 29 – TÉCNICA DE SALTO EM FREQUÊNCIA 
FONTE: ADAPTADO DE GOLDSMITH (2005, P. 407) 

O tempo em que o sinal permanece em cada canal pode ser maior ou menor 

que o período do próprio sinal. Quando menor, há maior dificuldade de interferência.  
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Ainda de acordo com a autora, o salto em frequência leva vantagem de 

maneira geral sobre a sequência direta. Entretanto, Andren (1997) faz uma 

comparação mais pontual entre os sistemas. Sua avaliação cita que sistemas 

populares, tais como GSM e WLAN, utilizam o salto em frequência, mas com 

períodos de salto grandes. Isto não diminui a interferência, apenas divide seu 

impacto com múltiplos usuários. Por outro lado, ele também cita que se comparados 

os dois sistemas em mesmas condições, as transmissões usando sequencia direta 

obterá distâncias máximas menores do que se fosse utilizado o salto em frequência. 

Entretanto, se a avaliação for feita sob os aspectos de taxa de transmissão e 

facilidade para sincronismo, este sistema se mostra mais eficiente. Então, chega-se 

a conclusão de que a escolha entre as duas técnicas depende das particularidades 

de cada cenário. 

 
 

 


