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RESUMO 
 
 

A busca pela disseminação de fontes geradoras de energia limpa e o desenvolvimento das 
fontes já existentes não são os únicos desafios que são enfrentados pela sociedade 
contemporânea. Em um futuro próximo será preciso, além de ampliar os sistemas de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica, aumentar a qualidade tanto dos sistemas de 
geração e distribuição quanto qualidade da energia entregue ao cliente final. Com base nesses 
aspectos, este trabalho foi desenvolvido para explanar os conceitos, funcionalidades, 
benefícios, influências e vantagens da implementação de sistemas de redes inteligentes, como 
por exemplo, a possibilidade das concessionárias lidarem melhor com as variações de energia, 
o que pode ser feito devido aos medidores digitais, e a rápida detecção de falhas na rede por 
parte da fornecedora. Da mesma maneira, foram analisadas as desvantagens do sistema: o 
atual modelo de regulação por parte dos órgãos públicos pertinentes, não permite a 
recuperação dos investimentos que podem ser feitos e também a falta de mão de obra 
especializada nesse modelo, o que pode gerar impactos negativos no produto. Foram feitas 
avaliações nos modos de implantação do novo sistema de distribuição de eletricidade em uma 
matriz energética, seja a níveis locais, regionais ou nacionais e como estes fatores podem 
interferir na qualidade de vida e de serviços em determinada região. O conceito de redes 
inteligentes, em termos gerais é a aplicação de novas tecnologias para o sistema elétrico de 
potência, que é integrada aos sistemas de comunicação e infraestrutura das redes elétricas. 
Com esse sistema, o cliente pode passar de consumidor para fornecedor de energia elétrica 
para as redes de distribuição. A automação, ou digitalização, das redes que fazem parte do 
sistema elétrico é encarada por especialistas como uma porta de entrada para que ele passe 
para uma nova etapa em seu desenvolvimento tecnológico. Dentre os argumentos utilizados 
para as análises, foram feitas pesquisas por normas pertinentes, órgãos responsáveis pelo 
gerenciamento e implantação de serviços públicos necessários à vivência, de caráter privado e 
estatal, planos e perspectivas das concessionárias atualmente portadoras dos direitos de 
distribuição, manutenção, monitoramento e cobrança da energia elétrica distribuída nos centros 
populacionais. Concluiu-se que, devido à sua alta conveniência, as redes inteligentes são uma 
forte tendência para o futuro da distribuição não só de eletricidade, mas de muitos outros 
serviços essenciais para a habitação humana, levando em conta todas as dificuldades 
jurídicas, estruturais e financeiras que esta enfrenta até sua plena utilização.  


