
Você sabe o que é uma cidade inteligente?
A Neoenergia preparou um material para 
você se informar sobre uma das principais 
tendências mundiais! 

Tecnologias como Internet das Coisas (IoT), WiFi,
Big Data, Cloud Computing e Mobile apps, suportadas 
por infraestruturas de fibra ótica, redes Móveis 4G/5G, 
data centers, e dispositivos adequados podem permitir 
que uma cidade transforme as suas zonas urbanas
e resolva desafios como melhorias no trânsito
e na limpeza da cidade, sistema de energia e esgoto
mais eficientes, entre outros.

As cidades inteligentes são aquelas 
que se apoiam na tecnologia para 
promover um desenvolvimento 
social e econômico sustentável!

Os medidores inteligentes permitirão que o cliente 
identifique se está gastando muito em determinado 
período e possa economizar. Essa é uma forma de 
gerenciar seu próprio consumo!

Semáforos conectados recebem dados de sensores 
e carros, podendo ajustar a cadência e o tempo
da luz para responder ao tráfego em tempo real, 
reduzindo o congestionamento nas estradas. 

Uma cidade inteligente utiliza recursos e usa 
tecnologia da informação e comunicação (TIC)
para melhorar a eficiência operacional, e fornecer
uma melhor qualidade de serviço público aos cidadãos.

Criação de infraestrutura 
verde distribuída para melhoria 
da drenagem, do microclima, 
da biodiversidade e do acesso 
a áreas livres.

Carros conectados podem se comunicar com 
parquímetros e plataformas de carregamento de 
veículos elétricos (EV) e direcionar os motoristas 
para o local disponível mais próximo. 

Utilização de sistemas 
economizadores de energia
e geração de energias a partir 
de fontes renováveis, como os 
painés solares, por exemplo. 

Latas de lixo inteligentes enviam 
dados automaticamente para 
empresas de gerenciamento
de resíduos e agendam a coleta 
conforme necessário em comparação 
com um cronograma pré-planejado.

Utilização de sistemas de IOT, 
Big Data e Inteligência Artificial 
nas gestões públicas e na 
infraestrutura urbana.

Um novo estudo da Juniper Research descobriu que as implantações 
globais de redes inteligentes levarão a uma economia anual de 
energia de 1.060 terawatts-hora até 2026. 

A pesquisa identificou que a utilização das redes inteligentes gera
o aumento da sustentabilidade e da segurança energética terão um 
impacto importante em um futuro repleto de energias renováveis!

Foram instalados 75 mil 
medidores inteligentes na região. 

A Neoenergia possui o Projeto Energia do Futuro, 
que, por meio de redes inteligentes, moderniza a 
distribuição de energia nas cidades de Atibaia, Bom 
Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista, em São Paulo. 

Ocorrências resolvidas de forma rápida e 
eficiente! Se o fornecimento for interrompido 
em função de algum acidente, por exemplo, 
a distribuidora é acionada automaticamente.  

A modernização das redes envolve um 
projeto ainda mais robusto e busca a 
instalação de redes inteligentes, as smart 
grids. Essa é uma tendência mundial no 
mercado de energia, focada na segurança 
e na eficiência da distribuição. 

Otimização e acompanhamento do consumo de 
energia! Com os medidores inteligentes, a leitura 
do consumo pode ser feita remotamente, 
evitando a necessidade de deslocamento
dos leituristas. Além disso, o cliente poderá 
acompanhar o consumo de energia. 

O novo sistema permite ações mais rápidas em 
casos de interrupção no fornecimento, reduzindo 
o tempo e a frequência em que isso acontece
e não tem custos para os clientes.

Os clientes são diretamente 
beneficiados com a redução
de interrupções no fornecimento
de energia e na duração dessas 
ocorrências, provocadas muitas vezes 
por problemas como acidentes de 
trânsito e descargas atmosféricas. 

Uma parte importante do projeto foi a 
construção de uma rede de telecomunicação 
celular 4G, para conectar, em tempo real,
os equipamentos de automação de redes 
elétricas e os medidores inteligentes
ao Centro de Operações da Elektro. 

O investimento na tecnologia levou
a Neoenergia a ter o primeiro projeto de 
redes inteligentes com banda larga 4G LTE 
(Long Term Evolution) na América Latina
e a primeira rede privada do tipo no Brasil. 

De acordo com a Neoenergia, para assegurar 
o suprimento dos veículos elétricos por fontes 
renováveis, serão construídas duas novas 
usinas solares fotovoltaicas na ilha, 
totalizando 100 kWp com bancos de baterias 
associados. A energia gerada pelas duas 
unidades será suficiente para abastecer não 
apenas os carros do projeto como também 
outros automóveis movidos a eletricidade.

A Neoenergia possui o Programa 
Energia Sustentável Noronha,
que prevê a implantação de soluções 
energéticas renováveis e de estímulo
à preservação do arquipélago. 

O planejamento, que aposta em um modelo de 
negócio limpo e confiável, contempla um convênio 
internacional com o Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT). A universidade norte-americana 
iniciou estudos com o intuito de apontar matrizes 
viáveis de geração de energia na ilha.

Ainda com foco na mobilidade sustentável,
a Neoenergia vai estimular o uso de bicicletas 
elétricas para deslocamentos de moradores
e turistas que visitam a ilha.

Por meio da instalação de 1.048 medidores
de energia inteligentes, os imóveis e a rede
de distribuição da ilha dispõem de equipamentos
que coletam uma enorme quantidade de dados
para posterior estudo, análise e avaliação.

O sistema também pode ser acessado remotamente 
pela Neoenergia, para identificação e resolução de 
qualquer tipo de incidente que ocorra nos processos 
operacionais do arquipélago.
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