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A automação das redes de distribuição de energia contribui para melhoria dos 
indicadores de qualidade por proporcionar o isolamento dos trechos defeituosos 
através de comandos a distância de abertura e fechamento dos dispositivos, além de 
transferências de trechos sem defeito para fontes alternativas de suprimento. Estes 
comandos normalmente são executados nos Centros de Operação por técnicos 
especializados. Embora, proporcione maior celeridade do que a execução local de 
abertura e fechamento de chaves através de equipes em campo, para circuitos mais 
complexos exige dos técnicos de operação uma análise de um conjunto significativo 
de variáveis para tomada de decisão. 

Este tempo dedicado de análise dos técnicos reduz os ganhos de qualidade da 
automação em comparação a soluções de recomposição automática, onde os comandos 
pudessem ser realizados através de algoritmos pré-definidos. Para aferir o ganho 
adicional de soluções dessa natureza é necessário apurar o comportamento dos tempos 
de manobra executados pelos técnicos e daqueles obtidos pela recomposição 
automática. Com tal amostra um estudo estatístico pode definir os tempos médios para 
cada situação e de porte destes tempos pode-se comparar as duas situações, 
basicamente inserindo a diferença de tempos em uma metodologia para cálculo de 
indicadores de qualidade.  

Este trabalho tem o objetivo de executar este estudo estatístico em uma 
amostra de um sistema já implantado em uma distribuidora de energia, estabelecer 
comparação referente aos ganhos de qualidade através da metodologia da MLE 
(Matriz Lógica Estrutural) e aplicar um modelo de decisão baseado em multicritério 
para fornecer uma matriz de priorização de circuitos onde a recomposição automática 
possa ser mais vantajosa. Esta base estatística obtida dos tempos pode servir como 
ponto de partida para outros estudos relacionados a mecanismos mais sofisticados de 
autodiagnostico e de auto restabelecimento como o “Self Healing” presente no 
contexto das redes inteligentes ou “Smart Grids”. 
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The automation of power distribution networks contributes to the improvement 
of the quality indicators for providing isolation of defective parts through remote 
controls for opening and closing devices, as well as transfers to defective parts without 
alternative sources of supply. These commands are normally executed in the Operation 
Centers by specialized technicians. Although, providing greater speed than the local 
execution of opening and closing braces through teams in the field for more complex 
circuits requires technicians operating an analysis of a significant set of variables for 
decision making. 

This time devoted to technical analysis reduces earnings quality compared 
automation solution, where commands could be achieved through pre-defined 
algorithms, known as Automatic Replenishment. To measure the gain of additional 
solutions of this nature is necessary to determine the behavior of time to maneuver 
performed by technicians and those obtained by automatic recomposition. With such a 
statistical study sample can define the average times for each situation and size of 
these times you can compare the two situations, basically inserting the time difference 
on a methodology for calculation of quality indicators. 

This study aims to perform the statistical survey on a sample of a system 
already deployed in a power distributor, to establish comparison regarding the quality 
gains through the methodology of the MLE (Logical Structural) and apply a decision 
model based on multicriteria to provide a prioritization matrix circuits where 
automatic recovery can be more advantageous. Although the scope of this work 
involves only the automatic replenishment, the statistical basis of the obtained times 
can serve as a starting point for studies related to other more sophisticated mechanisms 
of self-diagnosis and self restoration as the "Self Healing" present in the context of 
Smart Grids. 
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Capítulo 1 

1 Apresentação 

1.1 Introdução 
 

O Setor Elétrico Brasileiro passou por grandes mudanças após a introdução do 
marco regulatório e as privatizações ocorridas na década de noventa. As empresas de 
energia, principalmente as distribuidoras, iniciaram busca constante por eficiência 
operacional e por investimentos, na modernização dos sistemas que lhe são peculiares.  

A ANEEL1 responsável por regular o setor, de certa forma também 
acompanhou essa evolução por meio de resoluções que aprimoraram o controle e a 
fiscalização das empresas. Como premissa, a agência reguladora prioriza a modicidade 
tarifária, ou seja, busca oferecer ao consumidor serviço de qualidade e preço justo.  

No caso das distribuidoras, a parcela da tarifa que é gerenciável não ultrapassa 
em média 25% (vinte cinco por cento) do total, sendo o restante composto de 
encargos, tarifas, custo de aquisição e transporte. No modelo atual, a Aneel determina 
ganho de eficiência operacional (custo e investimento) mínimo, durante o ciclo de 
revisão tarifária, quando a empresa será remunerada, para que no ciclo seguinte este 
ganho previsto seja repassado aos consumidores. 

Se a empresa não atingir a eficiência esperada não será remunerada na tarifa, 
no entanto, se alcançar um resultado melhor que o determinado pode capturar esse 
ganho como remuneração. A esse tipo de sistema denomina-se regulação por 
incentivos. Visando evitar que o afinco na redução de custos possa prejudicar a 
qualidade do serviço, a agência imputa também, por meio de resoluções específicas, 
limites e compensações elevadas por descumprimento da qualidade. 

Um marco desse cenário foi a publicação PRODIST2 que contempla 8 (oito) 
módulos referentes às regras que devem ser seguidas na distribuição de energia. No 

                                                 
1 ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) 
2
 PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) 
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módulo 8 (oito) do PRODIST foi introduzido uma nova metodologia para cálculo de 
compensações por descontinuidade de energia e os novos limites bem mais restritivos. 

Como consequência, os níveis de compensações desembolsados pelas 
distribuidoras após a publicação do PRODIST tiveram acréscimo significativo (vide 
anexo A). Dessa forma, o desafio atual das empresas é oferecer qualidade de 
fornecimento cada vez melhor, por menor custo. A automação do sistema de 
distribuição tem sido fortemente incentivada como uma das soluções para esse desafio. 

A recomposição automática do sistema de distribuição pode ser também, 
aliado importante na redução dos indicadores de continuidade e custos operacionais, 
por oferecer recursos de identificação remota de pontos de defeito, seccionamento e 
transferência automática, sem intervenção humana. O escopo deste trabalho consiste 
principalmente em simular os ganhos de qualidade exclusivos com a aplicação de um 
sistema de recomposição automática. 

1.2 Objetivos 
 

Desenvolver metodologia para a aferição dos resultados relativos aos 
indicadores de qualidade de fornecimento com a aplicação do recurso de recomposição 
automática em redes de distribuição de energia. 

Desenvolver simulador em planilha eletrônica que possa ser integrado ao 
sistema de operação de distribuidoras de energia para subsidiar seleção e priorização 
de circuitos para habilitação da recomposição automática. 

1.3 Justificativa 
 

As empresas do setor elétrico têm investido em automação da rede de 
distribuição com o intuito de melhorar os indicadores de qualidade e reduzir o 
pagamento de multas, além de incrementar a eficiência das equipes operacionais, 
aumentando a capacidade de execução das atividades com menor custo por meio da 
redução dos tempos de localização de defeito.  

Entretanto, a automação ainda precisa da atuação de operadores para análise e 
comando dos equipamentos, o que resulta em um maior tempo de restabelecimento 
quando comparado a um sistema inteligente o suficiente para realizar, 
automaticamente, os diagnósticos e as manobras (abertura e fechamento de 
equipamentos) necessárias. Algumas empresas do setor já possuem projetos pilotos 
para a implantação da recomposição automática, existindo, no entanto, o desafio de 
determinar ou estimar os ganhos específicos relativos à aplicação deste recurso. O 
desenvolvimento de uma metodologia para cálculo de indicadores de qualidade do 



 

16 
 

fornecimento aferindo os ganhos auxiliará as empresas na tomada de decisão de 
implantar ou não esta tecnologia.  

Além da metodologia de cálculo de indicadores, o escopo deste trabalho 
contempla o desenvolvimento de um simulador em planilha eletrônica para aplicação 
da metodologia multicritério de decisão que suportará a seleção e priorização dos 
circuitos para a ampliação da recomposição automática. 

1.4 Resumo da Metodologia Aplicada 
 

A metodologia adotada neste trabalho pode ser dividida em três: amostragem e 
avaliação estatística para definição dos tempos médios de manobra com e sem 
recomposição automática, cálculo dos indicadores de qualidade para avaliação de 
ganhos através da Matriz Lógica Estrutural (MLE) e aplicação critério de priorização 
de circuitos para implantação da tecnologia.  

 

1.4.1 Avaliação estatística dos tempos médios 
 

Para o cálculo dos tempos das manobras automáticas e daquelas executadas 
pelos operadores foi utilizada uma amostra obtida na base de dados do sistema de 
automação de uma distribuidora de energia. Com esta amostra e através da inferência 
estatística estimaram-se os tempos médios para os dois casos.  

Usualmente, é impraticável observar toda uma população de eventos, seja pelo 
custo alto seja por dificuldades operacionais. Examina-se então uma amostra, de 
preferência bastante representativa, para que os resultados obtidos possam ser 
generalizados para toda a população. Um experimento pode ter por finalidade a 
determinação da estimativa de um parâmetro de uma função. Toda conclusão tirada 
por amostragem, quando generalizada para a população, apresentará um grau de 
incerteza. Ao conjunto de técnicas e procedimentos que permitem dar ao pesquisador 
um grau de confiabilidade nas afirmações que faz para a população, baseadas nos 
resultados das amostras, damos o nome de Inferência Estatística [1]. Os mecanismos 
mais usuais para "inferir" alguma coisa sobre estes parâmetros são:  

 Estimação pontual - o objetivo é "encontrar" os valores do parâmetro 
desconhecido; 

 Estimação por intervalos- o objetivo é encontrar um intervalo que contenha o 
parâmetro de interesse com uma probabilidade especificada; 

 Testes de hipóteses- o objetivo é criar conjecturas sobre os valores possíveis do 
parâmetro e verificar se, estas conjecturas, são muito ou pouco prováveis (isto 
é, testar as hipóteses) [2].  
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1.4.1.1  Estimação (Pontual e por Intervalos) 
 

Um dos principais objetivos da estatística inferencial consiste em estimar os 
valores de parâmetros populacionais desconhecidos (estimação de parâmetros) 
utilizando dados amostrais. Então, qualquer característica de uma população pode ser 
estimada a partir de uma amostra aleatória, desde que esta amostra represente bem a 
população. Os parâmetros populacionais mais comuns a serem estimados são a média, 
o desvio-padrão e a proporção. A estatística inferencial apresenta uma relevância alta, 
já que na maioria das decisões que um pesquisador deve tomar, estão associadas à 
utilização de dados amostrais. Consiste em tirar conclusões de uma população a partir 
de amostra representativa dela, tendo uma grande importância em muitas áreas do 
conhecimento [1]. 

Por exemplo, a partir de uma amostra de 800 clientes (escolhidos 
aleatoriamente entre todos os clientes que abasteceram na primeira quinzena de um 
determinado mês) de um posto de gasolina que possuem carros populares, verificou-se 
que o consumo médio de gasolina foi de R$ 200,00 por quinzena. Esta é uma 
estimativa que chamamos de pontual, ou seja, inferimos sobre a população, 
considerando apenas o valor da estimativa. Essas estimativas por ponto não nos dão 
uma ideia sobre confiança e as margens de erro que deveriam ser aplicadas ao 
resultado [3].  

Tudo que nós sabemos, por exemplo, é que o consumo médio de gasolina foi 
estimado como R$ 200,00 por quinzena, independente do tamanho da amostra e da 
variabilidade inerente dos dados. Se fosse usado um tamanho grande de amostra e 
houvesse pouca variabilidade, teríamos grandes razões para acreditar no resultado. 
Mas não sabemos nada, se tivermos apenas uma estimativa por ponto. No entanto, 
podemos estimar ou fazer inferências sobre os valores da população usando uma 
segunda abordagem, chamada de estimativas por intervalos ou intervalos de confiança, 
que dão o intervalo dentro do qual se espera que esteja o valor da população, com uma 
dada probabilidade ou um nível de confiança. Neste caso, poderíamos inferir, por 
exemplo, que o consumo de carros populares que abastecem no posto de gasolina está 
no intervalo de R$ 180,00 a R$ 220,00, e ainda afirmamos isto com, por exemplo, uma 
certeza de 95% [3]. 

Em resumo, podemos dizer que a estimativa pontual fornece uma estimativa 
única de um parâmetro e que a estimativa intervalar nos dá um intervalo de valores 
possíveis, no qual se admite que esteja o parâmetro populacional com uma 
probabilidade conhecida. Então, um intervalo de confiança dá um intervalo de valores, 
centrado na estatística amostral, no qual julgamos, com um risco conhecido de erro, 
estar o parâmetro da população. Então, a partir de informações de amostras, devemos 
calcular os limites de um intervalo, valores críticos, que em (1-α) % dos casos inclua o 
valor do parâmetro a estimar e em  α% dos casos não inclua o valor do parâmetro [3]. 
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O nível de confiança 1 - α é a probabilidade de o intervalo de confiança conter 
o parâmetro estimado. Para amostras consideradas grandes (n>30) a construção do 
intervalo de confiança é feita utilizando a média amostral, e considerando uma 
distribuição aproximadamente normal, esta premissa é garantida pelo Teorema do 
Limite Central. Para a obtenção dos limites de confiança é utilizada então a curva 
normal padrão Z. Como os limites são dados por meio da estatística calculada a partir 
dos dados amostrais e da margem de erro (fornecida pela estatística da distribuição 
multiplicada pelo desvio-padrão da distribuição amostral), teremos, nesta situação, os 
limites calculados por meio da seguinte expressão: 

n

S
ZX                                                                                                    Equação 1.1 

Onde:             

X  = Média da amostra; 

Z = Número de desvios padrão na tabela normal;  

S = Desvio padrão da amostra; 

n = Número de elementos da amostra. 

 

Por exemplo, em uma amostra de 100 elementos com desvio padrão 2 e média 
de 35,6, verifica-se para o intervalo de confiança desejado o valor de Z na tabela de 
distribuição normal e aplica-se a equação: 

Tabela 1.1 – Intervalos de confiança 
 

Confiança 
Desejada 

“Z” Intervalo de Confiança 

90% 1,64 
328,06,35

100

2
64,16,35   

95% 1,96 
392,06,35

100

2
96,16,35   

 

Para amostras de 30 ou menos elementos, é importante saber que a população 
submetida à amostragem tem distribuição normal ou aproximadamente normal. Neste 
trabalho utilizaremos o conceito apresentado acima para o cálculo dos tempos médios 
de manobras.  
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1.4.1.2 Teste Anderson – Darling 
 

Existem várias formas de testar se uma distribuição é normal ou não. A mais 
simples é desenhar um histograma e verificar o formato ou plotar os valores da mostra 
em uma escala normal e verificar se o resultado gerou uma reta. Alguns testes 
funcionam como testes de hipóteses. O mais utilizado é o teste Anderson-Darling que 
é um teste baseado na função distribuição cumulativa empírica. Seja X1, X2,...Xn uma  
amostra  aleatória  simples  retirada  de  uma  dada  população. Suponha que F(x) seja 
uma provável candidata para função de distribuição acumulada dos dados. Estamos 
interessados agora em verificar a adequabilidade da distribuição, ou seja, testar as 
seguintes hipóteses [4]: 

 Ho: a amostra tem distribuição F(x); 

 H1: a amostra não tem distribuição F(x). 
 

Anderson e Darling (1952, 1954) propuseram a seguinte estatística para testar 
as hipóteses acima [4]: 

)(
))(1)((

)]()([2 xdF
xFxF

xFxF
nA n 

                                                                       Equação 1.2 

Onde Fn(x) é a função de distribuição acumulada empírica definida como [4]:             
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                                                           Equação 1.3 

E x(1) ≤ x(2)≤ ... ≤ x(n) são as estatísticas de ordem da amostra aleatória. A 
estatística A2 pode ser colocada em uma forma equivalente [4]: 

  n

i
ii xFinxFi

n
nA

1
)()(

2 ))]((1ln()1)(2())(ln()12[(
1

             Equação 1.4 

Consideremos que a transformação F(x(i)) leva x(i) em U(i) de uma amostra de 
tamanho n com distribuição uniforme em (0, 1). Logo: 

  n

i

iUiniUi
n

nA
1

2 ))](1ln()1)(2())(ln()12[(
1

                       Equação 1.5 

Para calcular o valor da estatística A2 procedemos da seguinte forma [4]: 

 Ordenamos os valores da amostra: x(1) ≤ x(2)≤ ... ≤ x(n); 

 Quando necessário estime os parâmetros da distribuição de interesse; 
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 Calcule U(i) = F(x(i)) e calcule o valor da estatística de Anderson Darling 
(Equação 1.5); 
 

  n

i
ini UUi

n
nA

1
1

2 ))]1ln())(ln(12[(
1

 

 Para cada uma das distribuições calcule, se for o caso, o valor da estatística 
modificado de acordo com as tabelas dadas para cada uma delas.  
 

O Teste Anderson-Darling pode ser aplicado às distribuições de probabilidade 
como: Distribuição Normal, Exponencial, Weibull, Lognormal, Valor Extremo e 
Logística.  Para estas distribuições o parâmetro θ = (α, β) pode ser univariado ou 
bivariado, isto é, ele tem no máximo dois componentes, conforme os seguintes casos 
[4]: 

 Caso 1: O parâmetro θ = (α, β) é totalmente conhecido; 

 Caso 2:  α é conhecido; 

 Caso 3:  β é conhecido; 

 Caso 4: Nenhum dos componentes de θ = (α, β) é conhecido. 
 
Na sequência um exemplo para o caso da Distribuição Normal. Consideremos 

X uma variável aleatória com Distribuição Normal com função densidade de 
probabilidade dada por [4]: 

)()
2

)(
exp(

2

1
)(

2

2

2
 x

x
xf 


  

 Caso 1: O parâmetro θ = (µ, σ) é totalmente conhecido; 

 Caso 2: µ é conhecido e σ é estimado por S2; 

 Caso 3:  σ é conhecido e µ é estimado por x ; 

 Caso 4: Nenhum dos componentes de θ = (µ, σ) é conhecido e são estimados 

por ( x ,S2). 
 
A seguinte tabela fornece alguns valores de quantis e a estatística de Anderson-

Darling modificada [4]: 
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Tabela 1.2 – Tabela de pontos percentis 
 

Pontos Percentis a cada α (%) 

Caso Modificação 15.0 10.0 5.0 2.5 1.0 

0 Nenhuma 1.610 1.933 2.492 3.070 3.857 

1 - 0.784 0.897 1.088 1.281 1.541 

2 - 1.443 1.761 2.315 2.890 3.682 

3 A2 (1 + (4/n) − (25/n2)) 0.560 0.632 0.751 0.870 1.029 

 

Considere as seguintes medidas de peso de pecas (em pounds) 148, 154, 
158,160, 161, 162, 166, 170, 182, 195, 236. Vamos testar: 

 Ho: os dados seguem uma distribuição Normal N(µ, σ); 
 H1: Os dados não seguem uma distribuição Normal. 

 

A média dos dados é x  = 172 e o desvio padrão é S = 24,9520. 

Tabela 1.3 – Calculando o valor de A2 

 
dados Dados ordenados F(xi) ln(F(xi)) ln(1-F(xi)) 

154 148 0,168063 -1,78341 -0,184 

148 154 0,235336 -1,44674 -0,26832 

170 158 0,287372 1,24698 -0,3388 

161 160 0,315285 -1,15428 0,37875 

160 161 0,329662 -1,10969 -0,39997 

166 162 0,344295 -1,06626 -0,42204 

162 166 0,404986 -0,9039 -0,51917 

158 170 0,468057 -0,75916 -0,63122 

182 182 0,655705 -0,42204 -1,06626 

195 195 0,821676 -0,19641 -1,72415 

236 236 0,99484 -0,00517 -5,26684 
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Utilizando a Equação 1.5, temos: 

D = (2 * 1 − 1) * ( − 1, 78341) + (2 * (11 − 1) + 1) * ( − 0, 184) 

+ (2 * 2 − 1) * ( − 1, 44674) + (2 * (11 − 2) + 1) * ( − 0, 26832) 

+ (2 * 3 − 1) * ( − 1, 24698) + (2 * (11 − 3) + 1) * ( − 0, 3388) 

+ (2 * 4 − 1) * ( − 1, 15428) + (2 * (11 − 4) + 1) * ( − 0, 37875) 

+ (2 * 5 − 1) * ( − 1, 10969) + (2 * (11 − 5) + 1) * ( − 0, 39997) 

+ (2 * 6 − 1) * ( − 1, 06626) + (2 * (11 − 6) + 1) * ( − 0, 42204) 

+ (2 * 7 − 1) * ( − 0, 9039) + (2 * (11 − 7) + 1) * ( − 0, 51917) 

+ (2 * 8 − 1) * ( − 0, 75916) + (2 * (11 − 8) + 1) * ( − 0, 63122) 

+ (2 * 9 − 1) * ( − 0, 42204) + (2 * (11 − 9) + 1) * ( − 1, 06626) 

+ (2 * 10 − 1) * ( − 0, 19641) + (2 * (11 − 10) + 1) * ( − 1, 72415) 

+ (2 * 11 − 1) * ( − 0, 00517) + (2 * (11 − 11) + 1) * ( − 5, 26684) 

= − 131.4145 

9467719,011
11

4145,1312  n
n

D
A  

A estatística de Anderson Darling modificada para esse caso (Caso 4: µ e σ 
desconhecidos) é dada por [4]: 

))/25()/41(* 222 nnAmA  = 0, 9467719 * 1, 157025 = 1, 095439. 

Para obter o p-valor aproximado vamos fazer uma interpolação com os dados 
da Tabela 1.3: 

0 5,-x 

088 1, - 095439 1,

0 5, - 5 2,

088 1, - 291 1,   

Assim, temos: 

(x − 5, 0) * 0, 193 = − 0, 007439 * 2, 5 

 9%. 4,  996411 4, =0 5, + 003589318 -0,0,5
0,193

0185975 0,-   

O teste fornece um valor da variável p e se este valor for menor que 0,05 existe 
uma alta probabilidade de que a distribuição dos dados não segue uma normal. No 
caso deste valor ser maior que 0,05 então a distribuição é aproximadamente normal. 
Portanto, o p-valor é aproximadamente 4,9% e existe forte evidência de que os dados 
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podem não vir de uma distribuição Normal. Podemos ainda realizar uma análise 
gráfica, como mostra a Figura 1.1:  note que os pontos então distribuídos de forma 
aleatória em torno da reta [5]. 

 

Figura 1.1– Papel de probabilidade do teste Anderson-Darling 

1.4.1.3 Box Plot 
 

O “Box Plot” (gráfico de caixa) é um gráfico utilizado para avaliar a 
distribuição empírica dos dados. O “Box Plot” é formado pelo primeiro e terceiro 
quartil e pela mediana. As hastes inferiores e superiores se estendem, respectivamente, 
do quartil inferior até o menor valor não inferior ao limite inferior e do quartil superior 
até o maior valor não superior ao limite superior. Os limites são calculados da forma 
abaixo: 

Limite inferior: . 

Limite superior: . 
 

Para este caso, os pontos fora destes limites são considerados valores 
discrepantes (outliers) e são denotados por asterisco (*). A Figura  a seguir apresenta 
um exemplo do formato de um “Box Plot”. 
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Figura 1.2– Exemplo de “Box Plot” 

O “Box Plot” pode ainda ser utilizado para uma comparação visual entre dois 
ou mais grupos. Por exemplo, duas ou mais caixas são colocadas lado a lado e se 
compara a variabilidade entre elas, a mediana e assim por diante. Outro ponto 
importante é a diferença entre os quartis Q3-Q1 que é uma medida da variabilidade dos 
dados. Esta ferramenta pode ser utilizada para se determinar o valor de maior 
concentração quando não temos uma distribuição normal da amostra. 

 

1.4.2  Cálculo de indicadores de qualidade 
 

Para se definir os ganhos de qualidade foram selecionados os indicadores 
regulados pela ANEEL: DEC, FEC, DIC, FIC (vide anexo A) e o índice ENS (Energia 
Não Suprida/Distribuída). A metodologia utilizada para o cálculo desses indicadores 
foi a da Matriz Lógica Estrutural (MLE). Para a montagem da MLE, é necessário 
conhecer os valores da taxa de falhas por ano (λ), o tempo médio de restabelecimento 
ou reparo (TR), o número de consumidores (N) e a carga (L) para cada trecho do 
alimentador avaliado [5].   

A MLE é uma matriz quadrada de tamanho n x n, sendo n o número de nós do 
alimentador.  Cada linha corresponde a um nó do alimentador e cada coluna o 
respectivo trecho em falha, se este exercer influência sobre o nó da respectiva linha. A 
primeira coluna da MLE é referente à subestação (SE), sendo que as demais 
representam as ligações entre os nós. Faz-se agora o exemplo da montagem da MLE 
de um alimentador, conforme Figura 1.3 [5]. 
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Figura 1.3– Alimentador exemplo montagem da MLE  

 

 Os trechos da Figura 1.3 são representados por letras, enquanto que 

os nós são representados por números. Existem também fusíveis (FU), chaves 

normalmente fechadas (NF) e chaves normalmente abertas (NA).  As setas são 

indicadores da presença de consumidores. Uma maneira de identificar o que existe a 

montante e jusante de um nó, em uma rede radial de distribuição, é através da Matriz 

de Alcance (CHRISTOFIDES, 1975) [5]. Para exemplificar a construção da mesma, 

considerar a Figura 1.3, onde através do sentido da corrente, têm-se os nós de origem 

(DE) e os nós de destino (PARA). 

 

Tabela 1.4 – Representação gráfica dos trechos da Figura 1.3 
 

DE PARA TRECHO 
1 2 A 
2 3 B 
3 4 C 
2 5 D 

 
Agora, levando-se em consideração a Tabela 1.4, é possível montar uma matriz 

de adjacência. Esta matriz de adjacência possui tamanho n x n, sendo n o número de 
nós, que neste caso é 5. Para sua construção são analisados todos os trechos, sendo que 
cada trecho receberá o valor 1, onde o nó DE é correspondente a linha e o nó PARA é 
correspondente a coluna da matriz. Os demais elementos da matriz receberão o valor 0 
[5].  
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A                       Equação 1.6 
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Uma característica interessante da matriz de adjacência é quando ela é 
multiplicada por ela mesma, pois se é de interesse saber não os primeiros nós a 
jusantes de outro, mas os seguintes basta elevá-la ao quadrado, se for de interesse os 
terceiros nós a jusante, elevá-la ao cubo, e assim sucessivamente (CRISTOFIDES, 
1975) [5].  Assim, através da Equação 1.7  tem-se a matriz de alcance: 

 1

1

n

k

k

AIR                 Equação 1.7 

Na Equação 1.7, o I é a representação da matriz identidade.  Na Equação 1.8 é 
possível ver como fica a matriz de alcance para o exemplo da Figura 1.3. 
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R                   Equação 1.8 

Tendo a matriz de alcance construída, é possível determinar onde um 
equipamento de manobra ou proteção, por exemplo, uma chave ou uma chave fusível, 
terão influência dentro do alimentador. Para a construção da MLE inicialmente é 
preciso ter o Tempo de Reparo (TR) de todos os trechos do alimentador e da 
subestação (SE), assim a MLE, sem considerar as chaves e os equipamentos de 
proteção fica conforme mostrado abaixo [5]. 

      SE      a          b          c           d                 

 

 

O próximo passo é verificar onde se tem equipamentos de proteção.  Caso 
ocorra um problema em algum dos trechos a jusante de um equipamento de proteção, 
os equipamentos que estão à montante não serão prejudicados (considerando a correta 
coordenação e seletividade dos mesmos), assim a MLE acrescida dos equipamentos de 
proteção ficará conforme matriz a seguir [5]: 
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SE   a        b          c       d                 

 

 

Agora também é preciso incluir o chaveamento do alimentador na MLE. 
Quando um trecho falha, dependendo da configuração do alimentador, é possível abrir 
uma chave NF para isolar a falta e restabelecer a alimentação dos nós a montante da 
chave NF pela SE. Este tempo será aqui representado como Tempo de Seccionamento 
(TS). Já quando se tem a possibilidade de transferência de carga para outro 
alimentador, tem-se um tempo para abrir uma chave NF à jusante da falha e após 
fechar uma chave NA a montante do trecho isolado.  Este tempo da manobra da chave 
NF acrescida ao tempo da manobra da chave NA aqui será representado como Tempo 
de Transferência (TT) [5]. Em alimentadores onde o chaveamento é manual, é comum 
o TR>TT>TS, portanto agora a MLE acrescida das manobras das chaves NA e NF da 
Figura 1.2, fica: 

      SE      a          b          c           d                 

 

 

 

 

 

É prática comum considerar a SE como sendo totalmente confiável, pois 
geralmente esta recebe o automatismo, chamado de grau 1,  antes  do  automatismo  
das chaves de manobra, chamado de automatismo de grau 2. Portanto, se for 
considerada a SE com o sendo totalmente confiável, a MLE fica [5]: 

SE a          b         c             d                           
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Para o cálculo dos índices de DEC, ENS, DIC basta agora multiplicar os 
elementos que não são zeros pelas taxas de falha de cada trecho. Assim, se tem a MLE 
dada conforme matriz a seguir [5]: 

                          SE     a                     b                c                   d  

 

Para a matriz anterior, as linhas serão consideradas como i e as colunas como j, 
também esta será chamada de matriz M. Para cada linha de M, se esta for somada tem-
se o DIC de cada nó. A Equação 1.9 mostra o cálculo do DIC do primeiro nó [5].   

cTRcxbTRbxaTRaxMDIC
n

j
jii  1

,                   Equação 1.9 

Para o cálculo do DEC do alimentador, é utilizada a Equação 1.10: 

Nc

xNiDIC

DEC

n

i
i )(

1
                                                                                  Equação 1.10 

Onde:             

DEC = Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora;  

DIC   = Conforme Equação (1.4);  

Ni  = Número de consumidores do nó i;  

Nc  = Número de consumidores do conjunto;  

n = Número de nós.  

 

Para o cálculo da ENS ou também conhecida como Energia Não Distribuída 
(END) é utilizada a Equação 1.11 [5]. 
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i   Equação 1.11 

Em que:            

ENS = Energia Não Suprida;  

DIC = Conforme Equação (1.4);  
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Li  = Carga do nó i;  

n = Número de nós. 

 

Para os cálculos do FEC e FIC a MLE tem de ser modificada, igualando os TR, 
TT e TS a 1, conforme mostrado abaixo [5]: 

                                                   

                                              SE a       b       c       d                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Os cálculos destes parâmetros FIC e FEC seguem as Equações 1.10 e 1.11 
respectivamente [5]. Adicionalmente, para obter os indicadores com e sem a 
recomposição automática é necessário substituir os tempos de transferência da matriz 
pelos tempos médios obtidos na avaliação estatística descrita no item 1.4.1. Desta 
forma, pode-se fazer uma comparação de resultados com e sem a implantação da 
tecnologia. 

 

1.4.3  Critério de priorização 
 

Em problemas de decisão complexos como de selecionar quais circuitos e 
alimentadores serão priorizados para a implantação da recomposição automática, 
geralmente, vários critérios podem ser necessários para uma escolha final entre 
diferentes alternativas. A Análise de Decisão Multicritério padroniza o processo de 
tomada de decisão através de modelagem matemática, auxiliando o decisor a resolver 
problemas nos quais existem diversos objetivos a serem alcançados simultaneamente 
[6].  

Dentre os métodos desenvolvidos no ambiente das Decisões Multicritério, 
merece destaque o Método de Análise Hierárquica (AHP – Analytic Hierarchy 
Process), que é baseado na divisão do problema de decisão em níveis hierárquicos para 
melhor compreensão e avaliação [6]. 

O AHP tem como um dos objetivos representar os modelos de modo mais 
realista incluindo todas as medidas importantes tangíveis ou intangíveis, fatores 
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quantitativamente mensuráveis ou qualitativos. A ordenação hierárquica é um tipo de 
estrutura hábil para fornecer uma visão global do problema e da relação de 
complexidade, que ajuda o decisor na avaliação da dimensão e conteúdo dos critérios, 
através da comparação homogênea dos elementos.  

Como consequência, o processo se reduz a uma sequência de comparações par-
a-par desses componentes identificados.  A estrutura hierárquica desenvolve-se 
linearmente ou não, do nível mais elevado até ao nível inferior, dos conceitos e 
características gerais para os princípios básicos e concretos.   

O método AHP usa comparações por pares entre as alternativas, bem como 
entre os critérios, objetivando determinar as prioridades das alternativas ao longo da 
hierarquia, normalmente de baixo para cima na mesma. Após a construção da 
hierarquia, cada agente de decisão fará a comparação par a par de cada elemento de 
um dado nível hierárquico, criando-se uma matriz de decisão, recíproca positiva, onde 
ele representará, a partir de uma escala pré-definida, sua opinião/preferência dentre os 
elementos, comparados entre si. 

Este método foi criado por Thomas Saaty, na década de 70 nos EUA. 
Inicialmente problema a ser examinado é decomposto numa hierarquia de objetivos, 
critérios e alternativas. Por exemplo (Figura 1.4):  

 Objetivo de compra de uma casa nova;  

 Definir os critérios: Estilo, Localização, Preço; 

 Alternativas: A, B, C, D. 
 

 

Figura 1.4– Exemplo comprar casa nova 
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Informações usando julgamentos e discussões entre os decisores são usadas 
para ordenar os critérios, por exemplo: 

 Localização é duas vezes mais importante que estilo; 

 Estilo é três vezes mais importante que preço; 

 Localização é quatro vezes mais importante que preço.  
  

Estes julgamentos geralmente podem ser obtidos via rodadas de negociação entre 
“experts” no assunto e são dispostos em uma matriz: 

 

Tabela 1.5 – Tabela Representativa da Matriz de Critérios 
 

 Estilo Localização Preço 

Estilo 1 1/2 3 

Localização 2 1 4 

Preço 1/3 1/4 1 

 

Ou 

 

 

 

 
 
         3,3333       1,7500      8,0000 

 
Os julgamentos explicitados na matriz anterior são feitos à luz de uma escala, a 

escala de Saaty, criador do método AHP, na década de 1970, nos EUA: 
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Tabela 1.6 – Escalas fundamentais de Saaty 
 

1 Importância igual Dois fatores contribuem igualmente para o objetivo 
3 Pouco mais importante Julgamento favorece um sobre o outro 
5 Muito mais importante Julgamento favorece muito um sobre o outro 
7 Acentuadamente mais  

importante   
Julgamento e experiência favorecem acentuadamente 

um dos fatores 
9 Extremamente mais  

importante 
A evidência favorecendo um dos fatores é a mais alta 

possível 
2,4 
6,8 

Valores intermediários Quando se faz necessária solução de compromisso 

 
 

Fica definido que quando um fator (critério) X for “n” vezes um fator Y, então 
Y será “1/n” o fator X. A base matemática do método AHP pode então ser 
estabelecida a partir da comparação de n elementos c1, c2,...,cn   sendo  aij   a  
comparação  relativa  do  fator  ci   em relação ao fator cj , formando uma matriz 
quadrada A = (aij) de ordem n e com aij = 1/aji  para i ≠ j e aii = 1. Esta matriz é 
denominada “matriz recíproca”.   

A relação ci /cj também é conhecida como um “peso relativo” de c i em relação 
à cj. Os pesos serão consistentes quando a ik = aij x ajk e esta matriz irá existir quando 
os aij  forem calculados de dados medidos (escala de razão). Assim, para tais 
grandezas, se X mede 2 vezes mais do que Y e Y duas vezes mais do que Z, então X 
mede quatro vezes mais o que Z: 

 X =2Y; 

 Y=2Z, logo X=4Z. 
 

Neste caso pode-se achar um vetor ω de ordem n tal que A.ω = λ.ω, sendo ω 
um “auto vetor” de ordem n da matriz A e λ o seu autovalor. Para uma matriz 
consistente λ =n. Para  matrizes  envolvendo  julgamentos  humanos,  a  condição  ik = 
aij x ajk não  se verifica,  dado  que  julgamentos  humanos  são  inconsistentes  em  
maior  ou  menor  grau.  

Como é que se pode medir a beleza ou a bondade de uma pessoa em relação à 
outra, por exemplo? As relações entre variáveis qualitativas são puramente subjetivas. 
Aqui,     A.ω = λmax .ω e λmax  ≥ n. A diferença entre  λmax   e  n  dá  uma  indicação  
do  grau  de  inconsistência  dos julgamentos, calculado segundo Saaty, por:  

 
1

max




n

n
CI


       Equação 1.12 
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Saaty sugere que este índice seja comparado a julgamentos feitos 
completamente ao acaso, envolvendo grandes amostras de matrizes aleatórias de 
ordem crescente, segundo a tabela a seguir: 

Tabela 1.7 – Tabela de Índices de Saaty 
 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 
 

Então, a razão de consistência, CR, será dada por:  

 
I

CI
CR                   Equação 1.13 

 Ele sugere, ainda, que caso esta razão supere 0,10 (10 %), o conjunto ode 
julgamentos serão inconsistentes e pouco confiáveis. Na prática, valores pouco 
superiores a 10 % são aceitos.  

Pode-se agora, voltar ao caso da compra de um novo carro, examinando a 
comparação dos critérios dada na matriz A do exemplo. Nesta expressão, o auto vetor 
ω pode ser obtido a partir da raiz enésima do produto dos elementos das linhas de A:  

  

  

 

 

                                                                Soma:      3,580 

Observa-se que os valores da última coluna foram normalizados, ou seja, 
somam 1 (um): 0,319+0,558+0,121 =1. Obtém-se assim:  

 

 

 

O que já indica a localização como critério mais importante e o estilo como 
segundo critério. O consumo é o critério menos importante no caso em exame. Em 
seguida somam-se as colunas de A obtendo-se uma matriz linha (1x3) que será 
multiplicada pela matriz coluna (3x1) de ω. 
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0035,0
2

3007,3 CI  

00603,0
58,0

0035,0 CR  

O CR é menor que 0,10, ou seja, consistente. Agora devem-se avaliar os 
modelos (alternativas) em relação aos critérios, por exemplo: 

 Localização: 
 

     A      B     C     D     Auto Vetor     Vetor Prioritário 
 

 
 
 
 
 

 Estilo: 
 

     A      B     C     D     Auto Vetor     Vetor Prioritário 
 

 

 

 
 

 Preço:  
 
A R$ 34.000 34.000/113.000=0,300 
B R$ 27.000 27.000/113.000=0,239 
C R$ 24.000 24.000/113.000=0,212 
D R$ 28.000 28.000/113.000=0,248 
Total R$ 113.000  
 
 
 
 

  007,3968,0976,0063,1max

121,0

558,0

319,0

000,8750,1333,3 
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Então pode-se escrever a matriz abaixo: 

             Estilo   Localização Preço        
 

 

 

 

Multiplicando-se A* por ω, obtém-se a solução desejada indicando o modelo D 
como a melhor alternativa: 

    Estilo   Localização Preço       Critérios 
 

 

 

 

Esta metodologia pode ser aplicada para diferentes objetivos, inclusive de 
selecionar os circuitos com maior prioridade para aplicação da recomposição 
automática, onde os critérios podem ser os ganhos comparativos de indicadores de 
qualidade do fornecimento (DEC,FEC,etc). 

1.5 Estrutura do Trabalho 
 

A estrutura do trabalho foi dividida em uma sequência lógica para subsidiar 
toda a estruturação teórica do assunto e para elencar as premissas para os cálculos e 
apresentação dos resultados. 

 

1.5.1  Capitulo 2 
 

A teoria de proteção e automação de redes de distribuição será o conteúdo 
deste capitulo. A revisão desse assunto é necessária para compreender o 
sequenciamento e lógica do sistema de recomposição automática.  
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1.5.2  Capitulo 3 
 

O escopo deste capítulo abrange o detalhamento software de operação utilizado 
que servirá de base para o estudo. Os fluxos e lógicas são explicados e a estrutura de 
dados identificada para servir de insumo ao simulador de ganho. 

 

1.5.3  Capitulo 4 
 

Este capítulo apresenta as premissas para aferir o resultado do uso da 
recomposição automática, a lógica e desenvolvimento propriamente dito do simulador. 
A simulação é o foco principal deste trabalho e será obtida através da utilização de 
dados históricos de uma distribuidora de energia obedecendo a seguinte metodologia: 

 Seleção dos Dados: levantamento de todos os casos implantados e ativos de 
recomposição automática na distribuidora, histórico de atuação e estrutura de 
dados; 

 Estudo de Estatístico: estudo dos tempos médios de manobras conforme item 
1.4.1; 

 Cálculo de Ganho de Qualidade: cálculo dos ganhos de qualidade através da 
metodologia apresentada no item 1.4.2; 

 Priorização de Alimentadores: implantação do critério de priorização conforme 
metodologia apresentada no item 1.4.3; 

 Simulador de Ganho: elaboração de ferramenta em excel para sistematização 
dos itens acima;  
 

1.5.4  Capitulo 5 
 

As conclusões e recomendações relativas ao trabalho desenvolvido são 
apresentadas neste capítulo que serve também como reflexão sobre os resultados 
obtidos e oportunidades de desenvolvimento de outros trabalhos relacionados ao tema.  

1.6  Considerações Iniciais 
 

Este trabalho não tem o objetivo de abordar o assunto “Smart Grid” de forma 
ampla, sendo que este é mencionado somente como contexto onde estão inseridos os 
sistemas de recomposição automática.  
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Capítulo 2 

2 Teoria de Proteção e Automação 

Tradicional de Sistemas de 

Distribuição  

2.1 Apresentação 
 

A automação de sistemas de distribuição de energia está diretamente 
relacionada com a filosofia de proteção, confiabilidade e estabilidade elétrica. Os 
parâmetros de entrada para o acionamento dos equipamentos telecomandados 
frequentemente são representados por grandezas elétricas como tensão, frequência e 
corrente. Os softwares de alguns desses dispositivos são também projetados 
considerando que, para uma atuação automática (religamento, abertura e fechamento), 
estas grandezas atinjam patamares específicos.  

Mesmo os sistemas de distribuição de energia sem automação já utilizam o 
monitoramento dessas grandezas elétricas para atuação das proteções como abertura 
de disjuntores e chaves através de dispositivos eletromecânicos ou físico-mecânicos. 
Os níveis das grandezas relacionados com a atuação dos dispositivos são aqueles que 
possam provocar prejuízos materiais e segurança da rede. Toda uma filosofia de 
proteção foi desenvolvida para que em situação de estresse na rede, os equipamentos 
pudessem interromper ou desligar o ponto de defeito.  

Com o advento da automação, a filosofia de proteção, confiabilidade e 
estabilidade foram incorporadas nestes dispositivos para que pudessem trabalhar de 
forma coordenada com os demais equipamentos não automáticos. Consequentemente, 
a automação da rede de distribuição não pode ser vista sem associação com os 
princípios de proteção e os equipamentos precisam ser dimensionados, alocados e 
configurados, considerando essa perspectiva. 
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2.2 Conceitos Básicos de Proteção 
 

Uma proteção é aplicada para detectar as anomalias que ocorrem na instalação 
protegida, desligando-a e protegendo-a contra os efeitos da deterioração que poderiam 
decorrer da permanência da falha ou defeito por tempo elevado.  

Além dos efeitos da deterioração, podem ocorrer também instabilidades no 
Sistema de Potência no caso de falhas sustentadas por tempos acima de determinados 
limites.   

Assim, o Sistema de Proteção deve detectar uma anomalia e remover o 
componente do Sistema Elétrico sob falha, o mais rápido possível e, de preferência, 
somente o componente sob falha [7]. 

 

2.2.1 Equipamentos para Proteção e Seccionamento de Rede 
 

Todo sistema elétrico para distribuição de energia dispõe de equipamentos 
tradicionais para o seccionamento e proteção da rede quando ela apresenta um ponto 
de defeito. 

 Chaves Manuais: não interrompem correntes de curto-circuito, são 
simplesmente um ponto de contato entre dois trechos da rede (Figura 2.1), e 
podem estar  normalmente  fechadas  (NF),  para  isolar  falhas  a  jusante  por  
meio  de  seccionamento,  ou  normalmente  abertas  (NA)  para  transferir  
cargas  de  um  alimentador  para outro. 
 

 

Figura 2.1 –Chave-faca unipolar 630 A 
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 Chave fusível: é um equipamento destinado à proteção de sobrecorrentes de 
circuitos primários (acima de 2,3 kV), utilizado em redes aéreas de 
distribuição. É dotada de um elemento fusível que responde pelas 
características básicas de sua operação. A passagem de corrente a certo nível 
por determinado tempo provoca o rompimento do elo fusível e reação que 
dispara o mecanismo mecânico (Figura 2.2) para abertura da chave [8]. 

 

 

Figura 2.2 – Atuação chave-fusível  

 

 Disjuntor: Dispositivo de manobra (mecânico) e de proteção, capaz de 
estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais do 
circuito, assim como estabelecer, conduzir por tempo especificado e 
interromper correntes em condições anormais especificadas do circuito, tais 
como as de curto-circuito (Figura 2.3). Os disjuntores abrem um circuito 
elétrico em carga, nas condições normais de funcionamento ou nas situações 
anormais de sobrecarga, sobrecorrente ou sobretensão, sem sofrer efeitos de 
danos à estrutura. Possui uma câmara hermética para extinção do arco elétrico, 
com contatos de abertura fixos e móveis, que proporcionam a interrupção da 
corrente elétrica do circuito [9]. 

 
Figura 2.3 – Disjuntores a Gás SF6 em subestações  
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 Transformadores de Corrente e de Potencial: São transformadores projetados 
para aplicações de proteção, medição e faturamento (Figura 2.4). Os circuitos 
secundários dos mesmos possuem grandezas padronizadas de tensão e corrente 
e, devido à baixa potência, são dedicados exclusivamente para alimentar os 
dispositivos de proteção, medição e controle (relés, amperímetros, voltímetros, 
etc) de uma instalação elétrica [9]. 

 

 

Figura 2.4 – TPs e TCs  

 

 Religador: é um dispositivo interruptor autocontrolado (Figura 2.6) com 
capacidade para detectar condições de sobrecorrente, interromper o circuito 
quando a sobrecorrente persiste por um tempo pré-especificado, obedecendo a 
uma curva tempo versus corrente, do equipamento (vide figura abaixo), e 
automaticamente religar para reenergizar a linha. Após uma sequência de 
religamentos podem abrir o circuito e bloquear o sistema para novo 
religamento, evitando riscos ao sistema e às pessoas. 

 

Figura 2.5 – Curva tempo x corrente – religador Cooper KFE10002  
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Figura 2.6– Religadores de distribuição 

 

 Relé: é definido como sendo um dispositivo que recebe informações de 
sensores e comanda a abertura do disjuntor ou religador quando surgem, no 
sistema elétrico protegido, condições anormais de funcionamento. 

 Seccionalizador: dispositivo projetado (Figura 2.7) para operar em conjunto 
com religadores ou com disjuntor comandado por relés de sobrecorrente, 
dotados da função de religamento (função 79). De forma diferente do religador 
/ disjuntor, o seccionalizador automático não interrompe a corrente de defeito. 
O seccionalizador automático abre seus contatos quando o circuito é 
desernergizado pelo religador/disjuntor situado à sua retaguarda (montante) 
[9]. 

 

 

Figura 2.7 – Seccionalizador eletrônico 
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2.2.2 Requisitos de um Sistema de Proteção 
 

Os curtos-circuitos podem ser classificados em dois tipos, transitório ou 
permanente. O primeiro normalmente ocorre por interferência na rede ou por quebra 
de isolação e é extinto após a abertura do circuito, permitindo que o sistema seja 
restabelecido sem a necessidade de manutenção. Em redes com cabos nus estima-se 
que 50% a 90% das faltas sejam causadas por curtos-circuitos transitórios (SHORT, 
2004). Já o curto-circuito permanente é ocasionado por um dano no cabo ou em um 
equipamento, e exige que uma equipe de manutenção encontre o local com problema e 
realize seu reparo [10].  

Cada equipamento de proteção pode ser classificado conforme suas 
características e contribuições para a minimização dos efeitos destes tipos de curto-
circuito nos diferentes trechos de um alimentador. São os principais conceitos 
utilizados na proteção de redes de distribuição [10]: 

 Zonas de Proteção (Figura 2.8): referem-se aos trechos ou equipamentos 
abrangidos pelas respectivas proteções e podem se dar em três níveis que são 
conhecidos como principal, de retaguarda (backup) e auxiliar. No caso de 
curto-circuito dentro da zona protegida, a proteção principal é que deverá atuar 
primeiro, mas se esta proteção não atuar por alguma falha, a proteção de 
retaguarda deverá atuar. A proteção auxiliar é aquela constituída por funções 
complementares, cujos objetivos são sinalização, alarme, temporização, 
intertravamento, dentre outros. 

 

 

Figura 2.8 – Zonas de proteção 
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 Seletividade: é a capacidade do Sistema de Proteção de isolar um defeito sem 
comprometer o serviço nos demais circuitos da rede, ou seja, atuação das 
proteções situadas somente entre a fonte e o ponto de defeito com isolamento 
do menor trecho defeituoso; 

 

 

Figura 2.9 – Esquema de seletividade da proteção 

 

 Confiabilidade: é a habilidade do Sistema de Proteção atuar corretamente, 
evitando uma operação indevida; 

 Velocidade: é a garantia de tempo mínimo de falha, para um mínimo de danos; 

 Sensibilidade: é a capacidade da proteção de detectar as anormalidades 
ocorridas no sistema elétrico, ou seja, de “enxergar” o defeito para os quais foi 
projetada e responder às anomalias ocorridas [10]; 

 Coordenação: é o estudo e a aplicação de ajustes e de esquemas, no sentido de 
garantir os requisitos básicos de seletividade e velocidade e também para que  
haja  sempre  uma  segunda  ou  terceira  proteção, que detecte a mesma 
anormalidade como retaguarda sem, no entanto, comprometer a seletividade. 
Alguns exemplos de coordenação entre os dispositivos de proteção: 

 

Coordenação de Fusíveis em Série: o elo fusível protetor deve atuar primeiro, 
para isso o tempo total de interrupção fusível protetor deve ser menor que o 
tempo mínimo para a fusão do elo fusível protegido (Figura 2.10). 

 

 

 

Figura 2.10 – Elo protetor e elo protegido 
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Para que possa haver seletividade entre dois fusíveis, faz-se necessário que o 
tempo total de eliminação do fusível protetor esteja abaixo do tempo mínimo 
de fusão do fusível protegido. 
 
Coordenação entre Religador e Fusível: o elo fusível não deve atuar durante a 
operação rápida do religador, mas na primeira operação temporizada deve 
ocorrer a fusão. O tempo de coordenação da curva lenta com o tempo total do 
fusível deve ser da ordem de 0,2 a 0,3 s. O mesmo intervalo pode ser adotado 
para garantir a atuação do religador na curva mínima, num tempo inferior ao 
elo fusível, conforme abaixo:  

 

TCURVA LENTA >= TTOTAL FUSÍVEL + 0,2 a 0,3 s 
TCURVA RÁPIDA <= TMÍNIMO FUSÍVEL + 0,2 a 0,3 s 

 

 

Figura 2.11– Coordenação religador e fusível 

 
 

Coordenação entre Disjuntor e Fusível: a Figura 2.11 apresenta, por exemplo, 
duas curvas de funcionamento: a de um disjuntor (D) e a de um fusível (F) 
coordenadas de modo que o fusível atue primeiro em caso de curto-circuito, 
mas que não atue em caso de pequena sobrecorrente, deixando que o disjuntor 
assegure essa proteção. 
 
Pelo exame da Figura 2.12 verifica-se que para qualquer corrente inferior a Io, 
o disjuntor funciona primeiro, ao passo que, para intensidades superiores, o 
tempo de funcionamento do fusível é mais curto que o do disjuntor. Para que 
haja coordenação eficaz entre relé e fusível, adota-se o seguinte critério:  
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TRELÉ >= TTOTAL ELO + 0,2 a 0,3 s 

 

 

Figura 2.12 – Coordenação disjuntor e fusível 

 

2.3 Automação de Rede de Distribuição 
(Tradicional)  

 
Com objetivo de diferenciar a automação de redes de distribuição propriamente 

dita da automação de redes com o recurso de recomposição automática ou até de “Self 
Healing” (vide Anexo B), convencionou-se, nesse trabalho, que a primeira será 
denominada de automação tradicional. 

 A automação tradicional dos sistemas de distribuição de energia basicamente 
está relacionada com a aplicação de chaves e religadores telecomandados. Como já 
foram apresentados, todos os conceitos de proteção devem também ser incorporados 
por esses equipamentos, tendo em vista que ainda conviverão com outros dispositivos 
não automatizados. 

Adicionalmente, os equipamentos automatizados na rede de distribuição, 
basicamente para seccionamento e proteção de alimentadores, terão também interface 
com outros equipamentos que se encontram nas subestações. Por esta razão, será 
apresentada breve descrição da automação de subestações, automação das redes de 
distribuição e as respectivas interfaces. 

 



 

46 
 

2.3.1 Automação de Subestações 
 

As subestações possuem vários tipos de automatismos, podendo-se destacar 
alguns deles como o comando de disjuntores e chaves da sala de controle, e os 
intertravamentos na operação de equipamentos, funções estas que antes eram providas 
via relés eletromecânicos e lógica de contatos e atualmente via sistemas digitais [11]. 
As funções cobertas pela automação de subestações são: 

 sinalização ou monitoração de estado (status) de equipamentos; 

 medição; 

 proteções: de linha, de transformador, de barra, de reator,  por perda de 
sincronismo, dentre outros; 

 monitoração das proteções; 

 religamento automático; 

 estimativa de localização de falta na linha; 

 telecomando; 

 proteção por falha de disjuntor; 

 controle de equipamentos de chaveamento (intertravamento); 

 sequência automática de chaveamentos. 

 monitoração de sobrecarga em transformadores; 

 controle local de tensão e fluxo de reativo; 

 corte seletivo de cargas (load shedding); 

 sincronização; 

 alarmes; 

 indicação e registro de sequência de eventos; 

 oscilografia; 

 interface homem-máquina; 

 impressão de relatórios; 

 interface com Centro de Operação e outros sistemas. 
 

2.3.1.1  Centros de Operação 
 

Para operar seus sistemas elétricos é comum, nas empresas de distribuição de 
energia, a existência de dois Centros de Operação: o Centro de Operação do Sistema 
(COS) e o Centro de Operação da Distribuição (COD). O COS normalmente é 
responsável pela operação remota e a coordenação da operação em tempo real do 
Sistema Elétrico de Subtransmissão e Subestações. 

O COD é responsável pela operação remota de chaves, reguladores e 
religadores de rede e a coordenação da operação e manutenção em tempo real do 
Sistema de Distribuição. 
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2.3.1.2 Principais características da automação em subestações 
 

A interface com o sistema elétrico nas subestações é realizado via TCs ,TPs 
(transformadores de corrente e tensão) e outros transdutores que transformam o nível 
das grandezas medidas para patamares compatíveis com os dispositivos eletrônicos 
existentes. Estas grandezas podem ser enviadas destes dispositivos diretamente para o 
COD e COS via canal apropriado de comunicação ou concentrados em unidades de 
processamento central. A aquisição dos dados nos dispositivos é feita através de suas 
entradas, bem como o envio destes dados é feito através das saídas específicas.  As 
entradas e saídas podem ser divididas conforme a seguir: 

 Entradas Digitais – para sinalização das proteções e o estado dos 
equipamentos; 

 Saídas Digitais – para comando de abertura e fechamento de equipamentos, 
bloqueio dos relés de neutro e religamento, dentre outros; 

 Entradas Analógicas – aquisição de valores de tensão, corrente, temperaturas, 
etc. 

 Saídas Analógicas – para controle de reguladores de tensão. 
 

Atualmente, a unidade concentradora dos dados também possui uma interface 
de comunicação (VHF, Satélite, UHF, GPRS,etc)  direta para envio dos dados. Esta 
unidade é conhecida como UTR (Unidade Terminal Remota), que é a responsável pela 
aquisição de dados e o comando de equipamentos. Neste nível estão associadas às 
funções de entradas digitais, as entradas analógicas e as saídas digitais. Um exemplo 
de composição básica (Figuras 2.13, 2.14 e 2.15) de uma UTR é: 

 Bastidor tipo rack; 

 Fonte de alimentação; 

 CPU 386, 486, 586; 

 Módulo de comunicação. 
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Figura 2.13 – Rack de UTR  

 

Figura 2.14 – Elementos que compõem uma UTR 

 

 

Figura 2.15 – Rádio comunicador UHF  

A UTR então executa um sistema de varredura para coleta dos dados e 
disponibiliza para o uso as informações. Para recebimento e interpretação dos dados 
enviados, nos centros de controle está localizado um sistema computacional que 
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possui a interface homem-máquina (IHM) adequada ao operador. A IHM (Figura 
2.16) permite a ele tomar o conhecimento dos alarmes, da sequência de eventos, das 
medições, bem como executar os telecomandos. Em resumo, reside no centro a função 
SCADA (Supervisory Control  and Data Acquisition).  

 

Figura 2.16 – Operação de telecomando Scada  

 

2.3.2 Chaves e Religadores Telecomandados 
 

As chaves e religadores telecomandados são equipamentos com capacidade de 
seccionar a rede a partir de um comando remoto, ou seja, sem a necessidade de 
deslocamento de uma equipe para realizar a manobra.  

No caso dos religadores eles interrompem a corrente elétrica a partir de uma 
determinada lógica de repetição. Esta capacidade esta associada à configuração e à 
parametrização do equipamento e tem o objetivo de eliminar defeitos temporários sem 
a necessidade de desligamento de grandes blocos de carga. Esta função está 
relacionada com os princípios de proteção e deve obedecer às regras de seletividade e 
coordenação com os demais dispositivos de rede, inclusive elos fusíveis, 
seccionalizadores e disjuntores de subestações.  

A principal característica técnica que diferencia um religador da subestação da 
rede de distribuição é o mecanismo de manobra (para abertura e fechamento), 
enquadrando-se aí os dispositivos sensores. Enquanto os religadores para subestação 
são dotados de relés de sobrecorrente com alimentação auxiliar em corrente contínua 
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ou alternada, os de distribuição são autossuficientes quanto ao mecanismo de manobra 
associado a dispositivos sensores, tendo em vista que no campo não há fontes 
auxiliares. 

Quando se ajusta o religador para efetuar operações rápidas, deseja-se 
restabelecer o sistema na ocorrência de defeitos transitórios (ex: galhos de árvores na 
rede). Se o religador é ajustado para operar com retardo, deseja-se que o elemento 
fusível mais próximo do defeito opere, uma vez que deste modo se caracteriza falta 
permanente [11].  

 

2.3.3 Integração da Automação de Subestação e de 
Distribuição 

 
A automação da distribuição deve estar integrada à automação da subestação, 

devendo garantir o cumprimento de todos os princípios de seletividade e coordenação 
do sistema. Um defeito temporário na rede de distribuição não deve ser capaz de 
sensibilizar o disjuntor da subestação e este defeito deve ser eliminado pelos ciclos de 
religamento do religador de distribuição. 

 Caso o defeito torne-se permanente, o religador também deve permanecer 
aberto sem que ocorra o acionamento do disjuntor da subestação. Todo este 
mecanismo é possível através do ajuste e parametrizações das curvas dos religadores e 
disjuntores. É importante ressaltar que os outros dispositivos também devem ser 
considerados nos estudos de parametrização, como por exemplo, a curva dos elos 
fusíveis a montante do religador. 

Um exemplo de defeito é quando um galho de árvore em função do vento toca 
a rede de distribuição gerando um curto-circuito a montante do religador. Podem 
ocorrer três situações: 

 Primeira situação: com o religamento o galho é seccionado e o próximo 
religamento energiza a rede; 

 Segunda situação: o curto permanece e o religador abre; 

 Terceira situação: o curto permanece e caso ocorra defeito no religador ou 
falha no ajuste da curva de proteção, o disjuntor da subestação abre. 

 

O exemplo apresentado demonstra a interdependência da automação de 
subestações e de redes de distribuição e, consequentemente, expõe a necessidade de se 
considerar todos os equipamentos e premissas de coordenação e seletividade quando 
do planejamento e operação. No Capítulo 3 é apresentado o algoritmo para 
configuração de um sistema de automação com recomposição automática, sendo que 
todas estas restrições mencionadas têm especial importância para o projeto em 
questão.  
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Capítulo 3 

3 Religamento Seletivo de 

Alimentadores (RESA)-CPFL 

Energia 

3.1 Introdução 
 

A CPFL Paulista e CPFL Piratininga, empresas do grupo CPFL Energia, 
iniciaram o processo de automação de suas redes elétricas em meados da década de 80. 
Em função da limitação de tecnologia e reserva de mercado de software da época 
desenvolveram internamente duas frentes de automação. Uma com a adaptação de suas 
chaves em laboratório para atuarem como equipamentos telecomandados e 
posteriormente com o desenvolvimento do Sistema de Controle e Supervisão – SDDT 
(Sistema Digital Distribuído de Telecontrole). 

Em 2002, a equipe interna de desenvolvimento do SDDT e profissionais dos 
Centros de Operação vislumbraram a oportunidade de desenvolver uma lógica que 
possibilitasse o restabelecimento automático através de manobras encadeadas de redes 
de alimentadores de distribuição desligados por defeito, diminuindo o impacto das 
interrupções. 

Foi concebido então o Sistema RESA (Restabelecimento Seletivo de 
Alimentadores de 15kV), que aproveitando os equipamentos automatizados instalados 
na rede de distribuição e em subestações, analisa automaticamente  uma ocorrência de 
desligamento e, partindo de parâmetros previamente estabelecidos, realiza manobras na 
rede de distribuição, de tal forma que o trecho interrompido seja minimizado e o 
restante da rede de distribuição é restabelecido no menor tempo possível. 

O Sistema RESA se encontra em operação nos Centros de Operação da 
Distribuição, já tendo sido atualizado algumas vezes, aumentando a capacidade de 
atuação através da inserção na lógica do sistema de novos parâmetros e novos 
equipamentos de automação que foram disponibilizados na rede de distribuição desde se 
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sua concepção original. O conhecimento da lógica e infraestrutura envolvida no SDDT 
é uma premissa básica deste trabalho, tendo em vista que a simulação que será 
apresentada no Capítulo 4 tem como base o RESA.  

Importante ressaltar que esse sistema servirá de base comparativa para a 
estimativa de ganhos com a recomposição automática e pode ser utilizado em outro 
estudo para uma avalição indireta do “Self Healing” mencionada no Anexo B, porém, 
trata-se de uma aplicação menos sofisticada que não tem todas as funcionalidades 
mencionadas por ter sido desenvolvido em cenário tecnológico anterior ao “Smart 
Grid”.  

 

3.2 Pontos de Controle (PTR) 
 

Os Pontos de Controle ou mais conhecidos como PTRs (Figura 3.1) são 
equipamentos de abertura e fechamento que foram telecomandados dentro dos 
laboratórios da CPFL, não possuem lógica de religamento ou curva de proteção e 
utilizam o VHF como meio de comunicação (Figura 3.2).  

Esses equipamentos estão gradativamente sendo substituídos por religadores 
disponíveis no mercado e a tendência é que sejam descontinuados, entretanto, em 
função de ainda existirem no parque atual são considerados na lógica do RESA. 

 

 

Figura 3.1 – PTR instalado na rede de distribuição 
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Figura 3.2– Kit de comunicação VHF do PTR 

3.3 SDDT  
 

O Sistema Digital Distribuído de Telecontrole – SDDT (Figura 3.3) adota 
estrutura distribuída, na qual diversas funções são divididas por microcomputadores 
dedicados e com funções específicas dentro do sistema [12].  

O SDDT permite ao Operador dos Centros de Operação, executar manobras, 
supervisionar e controlar a distância, o sistema elétrico da área de concessão da CPFL. 
A primeira versão do SDDT, lançada em 1988, rodava sobre um sistema operacional 
proprietário desenvolvido pela distribuidora, o qual foi substituído posteriormente pelo 
Windows. 

 

3.3.1 Funções do SDDT 
 

3.3.1.1 Função UTR 
 

Existem UTRs (Unidade Terminal Remota) nas subestações que se querem 
supervisionar. A UTR é responsável por coletar informações de medições e de estado de 
equipamentos da subestação e enviá-los para os Centros de Operação, a pedido da CAD 
(micro de Controle e Aquisição de Dados) ou do FEP (Front End Processor). Além 
disso, através destes dispositivos são enviados os comandos gerados pelo Operador para 
atuação nos equipamentos. Tem também a função de religamento automático de linhas e 
alimentadores [12].  
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Todas as medidas de tensão apresentam redundância de transdução, havendo 3 
(três) transdutores para cada uma destas medidas. O software da UTR faz algumas 
verificações nas medições.  

  Verifica distorções entre as 3 (três) medidas de tensão, descartando a medida 
que destoar das  outras  duas.  Se as 3 (três)  medidas  estiverem  com  valores  
díspares,  o  Operador  é informado que a medida da tensão não é confiável e um 
diagnóstico é gerado para a equipe de manutenção; 

 Os valores de potência ativa e os de potência reativa passam por uma verificação 
de barra: a soma das potências de uma barra deve resultar valor próximo de 
zero; 

 Os valores de potência ativa e reativa de um barramento passam por uma 
verificação com a tensão da barra e a corrente do barramento. O resultado das 2 
verificações anteriores gera ao Operador informações de dados duvidosos para 
as medidas suspeitas. 

 

3.3.1.2 A Função da CAD e do FEP  
 

A CAD e o FEP têm a função de solicitar periodicamente às UTRs as alterações 
em estados de equipamentos e as medições, bem como enviar comandos do Operador e 
alterações de parâmetros para a função de religamento. Além disso, recebe diagnósticos 
de falhas nas UTRs e provê estatísticas sobre a comunicação com as UTRs, gerando 
alarmes em caso de perda de comunicação [12].  

As CADs se comunicam com as UTRs antigas, através de protocolo particular 
da CPFL, enquanto os FEPs falam com as novas UTRs, que utilizam o protocolo padrão 
DNP. Os FEPs  já  se  encontram  localizados  na  rede  corporativa  da  CPFL  e  não  
na  rede particular do SDDT, caso das CADs [12].  

  

3.3.1.3 A Função do CDR  
 

O CDR (micro de Controle e Aquisição de Dados de PTRs) tem a função de 
solicitar periodicamente aos PTRs as alterações em estados do equipamento e de 
sensores e as medições, bem como enviar comandos do Operador e receber informações 
enviadas espontaneamente [12].  

Além disso, provê estatísticas sobre a comunicação com os PTRs. O CDR 
encontra-se localizado na rede particular do SDDT. No caso dos novos religadores a 
comunicação é feita via GPRS através de um concentrador localizado nas subestações 
com interface com as UTRs [12].  
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3.3.1.4 A Função do PO  
 

O PO (Posto de Operação) é o meio de interface entre o Operador e o sistema 
elétrico. O PO apresenta ao Operador as informações do sistema elétrico coletadas pelas 
CADs, FEPs e CDRs, basicamente em forma de diagramas unifilares, permitindo a ele 
interagir com o sistema elétrico [12].  

Existem, no momento, dois softwares diferentes para a função de Posto de 
Operação: o PO, utilizado pelo COS na operação da transmissão, localizado na rede 
particular do SDDT e o IHM (Interface Homem Máquina), utilizado pelos Centros de 
Operação, na operação da distribuição, já localizado na rede corporativa da CPFL [12].  

O IHM pode ser executado conectado à rede do SDDT II (IHMOnline)  ou  pode  
ser executado  sem  estar  conectado  à  rede  do  SDDT  II  (IHMOffline), sendo que 
nesse  caso  fornece  as informações do instante da partida e não interage com o sistema 
elétrico. Esse micro é de uso dos Operadores e dos Supervisores dos Centros de 
Operação e também de técnicos que trabalham diretamente com os Centros de Operação 
[12]. 

 

3.3.1.5 A Função do COM  
 

O COM (micro de Comunicação) tem a função de fazer a comunicação com os 
outros Centros de Operação. Ele passa informações de suas UTRs, que sejam de 
interesse dos Centros de Operação, e recebe informações das UTRs dos outros Centros 
de Operação, que sejam de seu interesse. O COM encontra-se localizado na rede 
particular do SDDT [12]. 

 

3.3.1.6 A Função do FC  
 

O FC (micro de Funções Centralizadas) abriga as seguintes funções: regulação 
automática de tensão e reativo e manobras condicionadas (manobras automáticas em 
função de sensores pré-definidos). O FC encontra-se localizado na rede particular do 
SDDT [12].  

  

3.3.1.7 A Função do GM  
 

O GM (Gerente de Manutenção) é o micro utilizado pela equipe de manutenção 
para receber todas os diagnósticos de falhas e para verificar o desempenho do Sistema 
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Supervisório. Além disso, é o responsável pela carga dos outros micros da rede e pelo 
armazenamento em disco das bases de dados de configuração e de operação do sistema. 
O GM encontra-se localizado na rede particular do SDDT [12].  

  

3.3.1.8 A Função do GW  

 
O GW (Gateway) é o micro responsável por interligar a rede particular do 

SDDT com a rede corporativa da CPFL, fazendo transitar entre estas duas redes as 
informações de interesse de ambas [12].  

  

3.3.1.9 A Função do SBD  

 
O SBD (Servidor de Bases de Dados) é um software responsável por manter e 

fornecer às demais funções localizadas na rede corporativa da CPFL as informações 
localizadas nas bases de dados do sistema de supervisão [12].  

  

3.3.1.10 A Função do GDC  

 

O GDC (Gerente de Dados Corporativos) é um banco de dados relacional que 
armazena historicamente eventos e medições do sistema elétrico, permitindo consultas 
para análises pós operativas e de planejamento. O GDC encontra-se localizado na rede 
corporativa da CPFL [12]. 
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Figura 3.3– Sistema Digital Distribuído de Telecontrole II 

 

3.4 Sistema de Manobras Encadeadas 
 

O Sistema de manobras encadeadas é um sistema de manobras em sequência, 
com possibilidades de analisar ocorrências entre cada comando lógico (instrução) e 
modificar o encadeamento das ações. A sequência das instruções de um caso é definida 
em um roteiro (script) que define como o caso vai atuar. Um ou mais casos poderão usar 
o mesmo roteiro, mas com referências a elementos diferentes da base de dados [13]. 

 

3.5 O RESA 
 

O RESA é um exemplo do uso da manobra encadeada ou recomposição 
automática sendo este responsável por manobrar automaticamente chaves 
telecomandadas estrategicamente alocadas em alimentadores de forma coordenada à 
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rotina de religamento automático.  A aplicação Manobra Encadeada analisa os 
resultados (sucesso ou não) de cada tentativa de religamento e, conforme, esses 
resultados, atua nas chaves telecomandadas, ligando-as ou desligando-as de forma a 
minimizar o trecho interrompido e, consequentemente, a ser inspecionado [13]. O 
RESA trabalha em função de fluxos previamente definidos e alarmes enviados pelos 
dispositivos e lidos através o IHM.  

 

3.5.1 A lógica do RESA 
 

Através de fluxos bem definidos e dos eventos relacionados com a atuação dos 
equipamentos, bem como, o status destes o sistema testa cada etapa da lógica 
configurada e executa as manobras necessárias para restabelecer o maior bloco de carga. 

Nestes fluxos não são consideradas as medições instantâneas de tensão para fins 
de verificar o carregamento. Para os casos de RESA, as transferências já consideram um 
estudo prévio dos circuitos e respectivas capacidades. Para exemplificar, a Figura 3.4 
apresenta o diagrama unifilar de dois alimentadores de rede de distribuição, com 
possibilidade de interligação, através de chave telecomandada. O alimentador 
identificado como alimentador A é à referência para a exemplificação a seguir [14]. 

 

Figura 3.4– Diagrama Unifiliar de alimentadores com interligação 
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Ocorrendo o desligamento automático do disjuntor (D) do alimentador A, 
conforme o tipo de defeito (transitório ou permanente) e a sua localização (antes ou 
após a chave telecomandada C1), teremos uma das situações descritas abaixo: 

 

3.5.1.1 Alimentador sem defeito permanente 

Ocorrendo o desligamento automático do disjuntor (D) do alimentador A, ocorre 
a primeira experiência de religamento, em 5s, ao longo de todo o alimentador. Não 
obtendo sucesso nesta experiência, antes que seja efetuada a segunda experiência em 
30s, o sistema RESA envia um comando de abertura a uma chave telecomandada (C1) 
pré-determinada [14].  

Após a abertura da chave telecomandada, ocorre a segunda experiência de 
religamento. Obtendo sucesso, fica evidenciado que no trecho entre o disjuntor (D) e a 
chave telecomandada (C1) não existe defeito permanente. O sistema RESA, então, 
envia um comando de fechamento da chave telecomandada (C1), testando novamente o 
trecho após esta chave. Caso ocorra o sucesso desta experiência, o sistema retorna à 
posição inicial, e encerra-se o ciclo [14].  

 

3.5.1.2 Defeito permanente entre um disjuntor e uma chave 

telecomandada  

 
Ocorrendo o desligamento automático do disjuntor (D) do alimentador A, ocorre 

a primeira experiência de religamento, em 5s, ao longo de todo o alimentador. Não 
obtendo sucesso nesta experiência, antes que seja efetuada a segunda experiência em 
30s, o sistema RESA envia um comando de abertura a uma chave telecomandada (C1) 
pré-determinada [14].  

Após a abertura da chave telecomandada (C1), ocorre a segunda experiência de 
religamento.  Não obtendo sucesso, fica caraterizado defeito permanente no trecho entre 
o disjuntor (D) e a chave telecomandada (C1), aberta pelo sistema RESA. Neste caso, o 
sistema RESA libera o comando de fechamento para uma segunda chave telecomandada 
(C2), pré-determinada, normalizando o trecho após a chave telecomandada (C1), através 
do alimentador B. O trecho do alimentador, entre o disjuntor (D) e a chave 
telecomandada (C1), que se encontra com defeito permanente, é liberado para inspeção 
e reparos [14]. 
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3.5.1.3 Defeito permanente após uma chave telecomandada 

 
Ocorrendo o desligamento automático do disjuntor (D) do alimentador A, ocorre 

a primeira experiência de religamento, em 5s, ao longo de todo o alimentador. Não 
obtendo sucesso nesta experiência, antes que seja efetuada a segunda experiência em 
30s, o sistema RESA envia um comando de abertura a uma chave telecomandada (C1) 
pré-determinada [14]. 

Obtendo sucesso, fica evidenciado que no trecho entre o disjuntor (D) e a chave 
telecomandada (C1) não existe defeito permanente. O sistema RESA, então, envia um 
comando de fechamento da chave telecomandada (C1), testando novamente o trecho 
após esta chave [14].  

Ocorrendo o desligamento do disjuntor (D) quando do fechamento da chave 
telecomandada  (C1), evidenciando defeito permanente após a chave telecomandada 
(C1), não ocorre nova experiência de religamento automático. O sistema RESA, então, 
libera novo comando de abertura para a  chave telecomandada (C1) e, após confirmação 
desta abertura, libera comando de fechamento para o disjuntor (D), normalizando o 
trecho entre o disjuntor e a chave telecomandada (C1).O trecho após a chave 
telecomandada (C1) é liberado para inspeção e reparos [14].  

 

3.5.2 Interação do RESA com sistema de religamento 
 

O RESA e o sistema de religamento automático de alimentadores atualmente em 
uso, apesar de interagirem entre si, estão implantados de forma independente. A rotina 
do sistema de religamento automático de alimentadores, esta implantada em nível local, 
na UTR da SE. Já a rotina do sistema RESA é implantada no sistema supervisório do 
Centro de Operação.  Optou-se por esta configuração, visando maior confiabilidade. 
Havendo algum problema na operação das chaves telecomandadas, como por exemplo, 
falha de comunicação, que comprometa o funcionamento do sistema RESA, os 
religamentos automáticos do alimentador ocorrerão normalmente. Neste caso, o 
Operador do Centro de Operação, assume o comando da situação, e passa a inspecionar 
o alimentador, com o auxilio de eletricistas, da maneira tradicional. 
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Capítulo 4 

4 Avaliação e Priorização do Sistema 

de Recomposição Automática 

4.1 Introdução 
 

Para a avaliação do sistema de recomposição automática foi realizado um estudo 
estatístico para se determinar o tempo médio de manobra (abertura e fechamento de 
equipamentos), obtidos através do comando do operador no COD e da atuação da 
ferramenta de recomposição automática. Através destes tempos e utilizando a MLE, os 
indicadores de qualidade do fornecimento foram calculados para as duas situações. 

Com este resultado foram realizadas comparações e simulações construindo 
cenários de avaliação para aferição do ganho proporcionado com a tecnologia. 
Aplicando também a metodologia de decisão multicritério AHP foi desenvolvido um 
método para priorização dos circuitos com maior potencial de ganho com a implantação 
da recomposição automática. 

 

4.2 Extração de Dados 
 

A etapa de extração de dados foi subdividida em duas etapas intermediárias: 
extração dados das atuações da recomposição automática e das atuações de comando 
manual (operador). Estes dados foram obtidos através da extração de alarmes 
específicos no IHM do SDDT.  

Na primeira etapa, como a filosofia do RESA prevê uma sequência pré-definida 
e cadastrada de comandos (vide item 3.5), pode-se mapear a abertura do disjuntor do 
alimentador atingido por um defeito, as verificações necessárias de segurança, a 
abertura do equipamento telecomandado de meio e o fechamento de equipamento de 
topo.  
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Os alarmes mapeados são INRESA (inicio do RESA), COMAE (comando 
automático de abertura e fechamento) e FINRESA (fim do RESA). A sequência de 
atuação para restabelecimento de parte das cargas através de outro alimentador de 
socorro é representada pela figura abaixo: 

 

 
 

Figura 4.1– Sequência de atuação 
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Ressalta-se que por diversos motivos a atuação do RESA pode ser interrompida, 
como falha de comunicação dos equipamentos, serviços em linha viva, bloqueio de 
chaves, etc gerando outros alarmes para diagnóstico posterior.  

Entretanto, no processo de extração dos dados estes casos de insucesso foram 
descartados, tendo em vista que o objetivo do trabalho é a medição dos tempos de 
manobras efetivamente executadas para comparação entre ganho do comando manual 
(realizado pelo técnico operador) e da recomposição automática.  

Um estudo estatístico complementar pode ser realizado para avaliação do 
percentual dos insucessos para subsidiar ações corretivas das distribuidoras, porém, 
como as restrições que resultam nos insucessos são comuns entre as operações 
realizadas pelo técnico operador e pelo sistema de recomposição automática, estes 
podem ser desconsiderados neste trabalho.  

A tabela abaixo representa o formato das informações de uma atuação do RESA 
concluída com sucesso: 

Tabela 4.1 – Dados de atuação com sucesso do RESA 

Núm. 
do 

Evento 

Data da 
Ocorrência 

Alimentado
r Socorrido 

Mneumônico 
(alarme) 

Descrição Ação Equip Alim. 

 

4838597 
 

8/1/12 15:42 
 

XXX-2303 
 

INRESA 

 

INICIO DO 
RESA 

   

 

4838626 
 

8/1/12 15:43 
  

COMAE 

 

COMANDO 

 

ABRIR 
 

343844 
 

XXX-03 

 

4838631 
 

8/1/12 15:43 

  

COMAE 

 

COMANDO 

 

FECHAR 
 

343553 
 

XXX-05 

 

4838636 
 

8/1/12 15:43 

  

COMAE 

 

COMANDO 

 

FECHAR 
 

343608 
 

XXX-05 

 

4838640 
 

8/1/12 15:43 

  

COMAE 

 

COMANDO 

 

ABRIR 
 

343553 
 

XXX-05 

 

4838642 
 

8/1/12 15:44 

 

XXX-2303 

 

ALRESA 

 

SUCESSO NA 
OPERAÇÃO 

   

 

4838643 
 

8/1/12 15:44 

 

XXX-2303 

 

ALRESA 

 

DEFEITO É NO 
INICIO DO 

ALIMENTADOR 

   

 

4838644 

 

8/1/12 15:44 

 

XXX-2303 

 

FINRESA 

 

FIM DO RESA 
   

 

A primeira coluna (número do evento) representa a sequência de atuação, a 
segunda o respectivo horário indicado, a terceira o alimentador socorrido, a quarta o 
mneumônico referente aos comandos/alarmes, a quinta a descrição destes 
comandos/alarmes, a sexta e sétima colunas a abertura e fechamento de cada dispositivo 
e a última o outro alimentador envolvido (de socorro).  
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Neste exemplo, pôde-se verificar que o alimentador XXX-05 após a sequência 
de atuação assumiu parte das cargas do alimentador XXX-03. A extração de todas as 
atuações com sucesso produziu um banco de dados para permitir o cálculo do tempo 
médio de manobra da recomposição automática detalhado no item 4.3.  

A segunda etapa de extração de dados consistiu em levantar o histórico de 
manobras de alimentadores com potencial para instalação da recomposição automática, 
mas que atualmente estão com operação manual (atuação remota através do comando 
do técnico operador do COD). A premissa fundamental foi de garantir que estes 
alimentadores possuem uma configuração idêntica a da prevista na recomposição 
automática e que atendem os seguintes critérios: 

 Carga – verificação se a transferência de carga não compromete os limites de 
corrente e tensão dos religadores, alimentadores e subestação envolvidos; 

 Topologia – análise dos pontos estratégicos de posicionamento dos religadores 
ou chaves telecontroladas, condições internas na subestação (ex. chave de by 
pass no barramento), visando possibilitar a aderência a esta filosofia. 

 Proteções – verificações se existem ajustes necessários, tanto para a subestação 
como para os religadores instalados na rede, visando satisfazer todos os critérios 
de segurança no decorrer do fluxo. 

 

Foram levantados então 414 circuitos possíveis de implantação da tecnologia e 
definidas para cada um deles a sequência lógica de atuação (abertura de disjuntor, 
abertura de chave de meio e fechamento de chave de topo). Após este mapeamento foi 
extraído do banco de dados, as informações históricas das operações manuais (comando 
do operador) com sucesso destes casos. Para esta extração foi necessário realizar 
adicionalmente alguns filtros atendendo as seguintes premissas: 

 Sequência – a abertura e fechamento dos dispositivos deveriam obedecer à 
mesma filosofia da recomposição automática e o seu pré-cadastro dos 
equipamentos; 

 Horários – não deveriam ser considerados horários decorrentes de restrições 
como falhas de comunicação e outros impedimentos temporários; 

 Analise de intervalos entre comandos/alarmes– realização de uma analise nos 
intervalos com maiores durações para verificar se ocorreu alguma outra restrição 
não cadastrada (ex: tempo aguardando confirmação em campo).  

 

Estas premissas tiveram o objetivo de garantir cálculos similares e uma 
comparação fiel dos tempos de manobras com o sistema de recomposição automática, 
ou seja, os dados nos dois casos (operação automática ou com operador) devem 
representar situações idênticas para permitir cálculos comparativos. Para esta segunda 
etapa foram então mapeados os comandos/alarmes ALESTC (alarme) e CEXEC 
(comando execução manual de abertura ou fechamento). A tabela abaixo representa o 
formato das informações de uma atuação do operador concluída com sucesso: 
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Tabela 4.2 – Dados de atuação com sucesso do operador  

Núm. 
do 

Evento 

Data da 
Ocorrência 

Estado 

Equip. 

Mneumônico 
(alarme) 

Numeração Tipo Alim. 

Socorrido 

 

7326415 
 

19/5/12 17:58:25 
 

0 
 

ALESTC 

  

DISJUN 
 

XXX 8 

 

7326512 
 

19/5/12 18:10:55 
 

0 

 

CEXEC 

 

428189 

 

RA 
 

XXX 8 

 

7326514 
 

19/5/12 18:11:06 

 

1 

 

CEXEC 

 

46827 

 

OLEO 
 

XXX 8 

 

A primeira coluna (número do evento) representa a sequência de atuação, a 
segunda o respectivo horário indicado, a terceira o estado do equipamento (0-aberto,1–
fechado) a quarta o mneumônico referente aos comandos/alarmes, na quinta a 
numeração do equipamento, na sexta o tipo de equipamento e na sétima o  alimentador 
socorrido. Neste exemplo, pôde-se verificar abertura do disjuntor do alimentador XXX-
8, abertura do RA (religador) de meio e fechamento da chave a óleo de topo. A extração 
de todas as atuações do operador com sucesso resultou em uma amostra que permitiu o 
cálculo do respectivo tempo médio de manobra detalhado no item 4.3. 

 

4.3 Cálculo dos Tempos de Manobras 
 

4.3.1 Cálculo dos Tempos Médios das Atuações com 
Recomposição Automática 

 
Para calcular o tempo total de manobra de cada atuação da recomposição 

automática foi necessário subtrair o horário do último alarme pelo o do primeiro alarme 
da respectiva atuação. Tendo como exemplo a atuação representada na tabela 4.1, o 
tempo de manobra de cada atuação é obtido através do cálculo abaixo: 
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Tabela 4.3 – Cálculo do tempo de manobra de uma atuação com recomposição 
automática 

TEv4838597 8/1/12 15:42 

TEv4838644 8/1/12 15:44 

Ttotal 
TEv4838644- TEv4838597 

 

0:02:03 

Legenda: 
TEv4838597=horário do evento 4838597; 
TEv4838644= horário do evento 4838644; 
Ttotal = tempo total da atuação. 

 

Após o cálculo de cada atuação da recomposição automática foi possível obter 
uma amostra bruta dos tempos de manobra (43 eventos ou atuações) e 
consequentemente uma base de dados para se calcular o respectivo tempo médio. Como 
esta amostra foi superior a 30 eventos utilizou-se a curva normal padrão Z (vide item 
1.4.1.1) para a obtenção dos limites de confiança conforme teorema do limite central. 
Desta forma, a média da amostra foi calculada para um intervalo de confiança de 95% e 
os resultados obtidos seguem abaixo: 

Sendo: 

 16:01:0X ; 

 09:00:00S ; 

 n=43. 
 

Aplicando-se a Equação 1.1 tem-se: 

03:00:0016:01:0
43

09:00:00
96,116:01:0   

[19:01:0;13:01:0]ConfiançadeIntervalo  

Para esta média obtida, em um eventual defeito em um ponto de uma rede de 
distribuição de energia, os demais circuitos restabelecidos por uma fonte alternativa de 
suprimento após as manobras executadas não terão impactos relativos aos indicadores 
de qualidade regulados (DEC,FEC,DIC e FIC).  

Isto se deve a regulação (vide Anexo A) que não considera para fins de cálculo 
de indicadores as interrupções menores que 3 (três) minutos. Por esta razão, ao se 
utilizar a MLE para cálculo de indicadores, o tempo de transferência da recomposição 
automática deve ser considerado como 0 (zero). 
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4.3.2 Cálculo dos Tempos Médios das Atuações sem 
Recomposição Automática 

 
Para calcular o tempo total de manobra de cada atuação manual foi necessário 

subtrair o horário do último alarme pelo o do primeiro alarme da respectiva atuação. 
Tendo como exemplo a atuação representada na tabela 4.2, o tempo de manobra é 
obtido através do cálculo abaixo: 

 

Tabela 4.4 – Cálculo do tempo de atuação sem recomposição automática 

TEv7326415 19/5/12 17:58 

TEv7326514 19/5/12 18:11 

Ttotal 
TEv7326514- TEv7326415 

 

0:12:41 

Legenda: 
TEv7326415=horário do evento 7326415; 
TEv7326514= horário do evento 7326514; 
Ttotal = tempo total da atuação. 

 

O comportamento da amostra dos tempos de manobras realizadas pelos 
operadores não é uniforme, ou seja, diferente da amostra da recomposição automática, 
nem todas as manobras foram realizadas em menos de 3 (três) minutos que é o tempo 
limite para que a interrupção seja desprezada no cálculo de indicadores de qualidade 
regulados (vide Anexo A). Para se entender melhor este comportamento estratificou-se 
a amostra em função das seguintes faixas de tempos: 

 

Tabela 4.5 – Estratificação dos tempos em faixas 

BLOCO FREQUÊNCIA % CUMULATIVO 

ATÉ 3 min 18 45,0% 

DE 3 ATÉ 10 min 7 62,5% 

DE 10 ATÉ 15 min 7 80,0% 

DE 15 ATÉ 28 min 3 87,5% 

DE 28 ATÉ 45 min 3 95,0% 

Maior que 45 min 2 100,0% 
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Percebe-se que 45% dos tempos de manobra estão abaixo de 3 (três) minutos, ou 
seja, isto significa que na execução das transferências realizadas pelos técnicos 
operadores, para um percentual delas, os operadores possuem desempenho similar do 
ponto de vista de indicadores regulados ao da recomposição automática. Este fenômeno 
pode ser evidenciado novamente pelo gráfico de Pareto da Figura 4.2. 

 

Figura 4.2– Pareto das faixas de tempo 

 

Este comportamento da amostra deve ser considerado na definição de tempo 
médio de transferência, para que o ganho com a recomposição automática não seja 
superestimado. Por esta razão, esta amostra foi subdivida em duas: a primeira 
envolvendo os tempos menores que 3 (três) minutos e a segunda com os tempo maiores 
ou igual a 3 (três) minutos e o tempo médio foi definido então como a média ponderada 
das duas sub amostras: 

)55,0*()45,0*( min3min3   TMTMTMCOD                                       Equação 4.1 

Em que:            

TMCOD = Tempo médio de manobras de transferência no COD;  

TM<3min = Tempo médio da subamostra com tempos menores que 3 minutos;  

TM  3min = Tempo médio da subamostra com tempos maiores e iguais a 3 minutos. 
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Tendo em vista que a primeira sub amostra tem todos os valores menores que 3 
(três) minutos e que independente do tempo médio este não terá influência nos 
indicadores, pode-se assumir o TM<3min=0. Desta forma, a Equação 4.1 pode ser rescrita 
como: 

)55,0*( min3 TMTMCOD                                                                   Equação 4.2 

Como a sub amostra restante possui número menor que 30 atuações, para utilizar 
a curva normal Z deve-se testar a normalidade da distribuição. Aplicando-se o teste de 
normalidade Anderson-Darling (vide item 1.4.1.2), verifica-se que a curva não se 
comporta como uma reta e valor de p é menor que 0,05 indicando que a distribuição 
desta sub amostra não é normal (Figura 4.3): 

 

Figura 4.3– Teste Anderson-Darling sub amostra 1 

 

Na tentativa de se obter uma normal foram então desconsiderados então os 
valores muito próximos de 3 (três) minutos resultando em uma nova sub amostra. 
Embora, a curva e valor de p indique uma tendência maior para distribuição normal, a 
redução da sub amostra não foi suficiente para isso (Figura 4.4): 
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Figura 4.4– Teste Anderson-Darling sub amostra 2 

 

Concluiu-se que reduzir ainda mais a sub amostra para obter uma distribuição 
normal não era uma opção viável, em função de que um conjunto ainda menor de 
valores poderia não representar adequadamente o comportamento do processo. Optou-
se então por utilizar outra ferramenta estatística, o “Box Plot” (vide item 1.4.1.3), que 
permite tanto avaliar a tendência quanto à dispersão da distribuição (Figura 4.5): 

 

 Figura 4.5– “Box Plot” sub amostra1 
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Retirando-se o “outlier” (ponto fora da curva) de 1:04, obtém-se (Figura 4.6): 

 

Figura 4.6– “Box Plot” sub amostra 1 sem “outlier” 

 

O valor obtido no “Blox Plot” que representa a concentração da distribuição dos 
tempos foi de 10 minutos e 58 segundos. Aplicando-se este valor na Equação 4.2 
obtém-se o tempo médio de manobra das transferências realizadas pelos técnicos 
operadores: 

horasTMCOD 10,0)55,0*183,0(   

4.4 Cálculo de Indicadores de Qualidade 
 

Conforme metodologia apresentada no Capitulo 1, para se calcular os 
indicadores de qualidade (DEC, FEC, DIC, FIC e ENS) com e sem a recomposição 
automática é necessário definir alguns parâmetros como: 

 

 tempo médio de reparo (TR): tempo médio necessário para manutenção 
corretiva do ponto de defeito; 

 tempo médio de seccionamento manual (TSM): tempo médio necessário para 
seccionar trecho com defeito quando da presença de uma chave a montante que 
não seja telecomandada; 

 tempo médio de seccionamento telecomandado (TST): tempo médio necessário 
para seccionar trecho com defeito quando da presença de uma chave a montante 
que seja telecomandada; 
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 tempo médio de transferência manual (TTM): tempo médio necessário para 
executar uma transferência para outra fonte de suprimento para alimentar os 
trechos sem defeito quando da presença de chaves que não sejam 
telecomandadas; 

 tempo médio de transferência telecomandada (TTT): tempo médio necessário 
para executar uma transferência para outra fonte de suprimento para alimentar os 
trechos sem defeito quando da presença de chaves ou religadores 
telecomandados; 

 taxa de falha (λ): taxa de falha dos trechos do alimentador estudado; 

 número de consumidores: número de unidades consumidoras conectadas aos 
pontos do alimentador estudado; 

 carga: carga nominal (kW) dos pontos do alimentador estudado. 
 

No caso do TR, TSM, TST, TTM utiliza-se o histórico de 1 (um) ano de 
ocorrências do alimentador a ser estudado, calculando-se a média dos tempos necessária 
para o reparo do trecho defeituoso , para o seccionamento (manual e telecomandado) e 
para transferência manual de carga do alimentador.  

Para o TTT (tempo de transferência telecomandada) deve ser utilizado o tempo 
calculado no item 4.3 com e sem uso da recomposição automática e para taxa de falha 
divide-se o número de ocorrências pelo comprimento de cada trecho do alimentador. 

Com estas informações após a construção da MLE (Matriz Lógica Estrutural) 
adicionam-se os respectivos tempos e as taxas de falha na matriz calculando os 
indicadores resultantes. A diferença nos valores de TTT com o uso ou não da 
recomposição automática é o que propicia a comparação de resultados e avaliação de 
retorno com o uso da tecnologia.  

 

4.4.1 Simulação e resultados 
 

Para avaliação do uso da recomposição automática utilizou-se como estudo de 
caso um alimentador real de uma SE (subestação) da cidade de Campinas no estado de 
São Paulo. Os dados do alimentador foram obtidos por um sistema proprietário da 
distribuidora para estudos elétricos (Figura 4.7). 
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Figura 4.7– Dados do alimentador  

 

Os pontos de referência e trechos foram definidos através do diagrama unifilar 
conforme Figura 4.8 (exemplo do trecho “a” entre os pontos 1 e 2) , bem como, os 
dispositivos entre estes pontos necessários para construção das matrizes de cálculo. O 
alimentador XXX -17 possui 63 pontos, com destaque para uma chave a óleo para 
transferência de carga manual, uma chave telecomandada a óleo (meio) normalmente 
fechada e uma chave telecomandada a óleo (topo) normalmente aberta para 
transferência automática.  
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Figura 4.8– Diagrama unifilar alimentador XXX-17  
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4.4.2 Entrada de Dados 
 

Para efetuar a construção das matrizes e consequentemente o cálculo dos 
indicadores foi desenvolvido um simulador em Excel (Figura 4.9) utilizando-se da 
programação em linguagem VBA (Visual Basic for Applications). 

 

 

Figura 4.9– Tela inicial do simulador  

 
Os trechos do alimentador foram inseridos incluindo o equipamento, distância, o 

número de unidades consumidoras de cada ponto e respectiva carga (potência) 
instalada. Para a definição dos equipamentos entre os trechos utilizou-se a seguinte 
nomenclatura: 

 

 DJ –Disjuntor; 

 CS- Chave seccionadora; 

 FU-Chave fusível; 

 ETM-Equipamento de transferência manual; 

 CT- Chave seccionadora telecontrolada; 

 RT – Religador telecontrolado; 

 ETT – Equipamento de transferência telecontrolado; 

 NE – Nenhum equipamento. 
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Tabela 4.6 – Tabela exemplo de inserção dos trechos 

De Para Equipamento km 
1 2 DJ 0,242 
2 3 FU 0,033 
2 4 FU 0,033 
2 5 NE 0,033 

 

Tabela 4.7 – Tabela exemplo de inserção de UCs e Potência 

Nó Número UCs Potência Instalada (kW) 
1 0 0 
2 0 0 
3 85 131,25 
4 85 131,25 

 

Na sequência foram inseridos os tempos (TSM, TR, TSM,TST,TTM e TTT), 
além de número de ocorrências e o carregamento do alimentador. O número de 
ocorrências dividido pela soma da distância dos trechos resulta na taxa de falha do 
alimentador e o carregamento representa o percentual de utilização da carga (potência) 
nominal nos pontos. O carregamento é obtido através da formula abaixo: 

 

720*CI

CM
CR                  Equação 4.2 

 

CR   = Carregamento;  

CM  = Consumo Mensal;  

CI  = Carga instalada.  

 

Para cálculo de violações de DIC e FIC utilizou-se como limites regulatórios, as 
metas anuais dos conjuntos elétricos (vide Anexo A) do alimentador em estudo. 
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Tabela 4.8 – Parâmetros do alimentador 

Dado Solicitado: Forma de Coleta ou Cálculo: Resultado: 

Nome: Cadastro Sistema Empresa. XXX-17 

Número de Ocorrências Anual: Coleta base de dados da empresa. 
Número de interrupções do alimentador. 

6 

Extensão do Alimentador (km): Coleta base de cadastro ou de estudos 
da empresa.  

2,35 

λ (taxa de falha): (Número de Ocorrências)/ (Extensão do 
Alimentador) 

2,55 

Limite regulatório de DIC: Limite regulatório do conjunto elétrico 
do alimentador. 

13,86 h 

Limite regulatório de FIC: Limite regulatório do conjunto elétrico 
do alimentador. 

8,27 vezes 

TR (Tempo médio de reparo): Tempo médio de reparo das 
interrupções do alimentador coletadas 
na base de dados da empresa.  

1,12 h 

TSM (Tempo médio de 
seccionamento manual): 

Tempo médio de abertura e fechamento 
de chave manual (com uma equipe em 
campo) – base de dados da empresa. 

0,67 h 

TST (Tempo médio de 
seccionamento telecomandado): 

Tempo médio de abertura e fechamento 
de chave telecomandada– base de dados 
da empresa. 

0 h 

TTM (Tempo médio de 
transferência manual): 

Tempo médio de transferência de carga 
através de chaves manuais (equipe de 
campo)- base de dados da empresa. 

0,83 h 

TTT (Tempo médio de 
transferência telecomandada): 

Tempo médio de transferência de carga 
através de chaves telecomandadas – 
calculado no item 4.3 

Com RESA 
– 0 

Sem RESA 
-0,10h 

Carregamento: Carregamento médio do alimentador 
estudado 

0,17 
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4.4.3 Cálculo da Matriz de Adjacência e de Alcance  
 

A matriz de adjacência foi construída com a inserção dos valores de 0 (zero) ou 
1 (um) para representar o relacionamento entre os pontos mapeados resultando em uma 
matriz 63 x 63 (Figura 4.10).  

 

Figura 4.10– Matriz de adjacência obtida no simulador 

A matriz de alcance foi obtida através da aplicação da Equação 1.7 (vide 
Capitulo 1) na matriz de adjacência, ou seja, o somatório da potência (ordem da matriz) 
da matriz de adjacência adicionada a matriz identidade (Figura 4.11). 

 

 

Figura 4.11– Matriz de alcance obtida no simulador 

 

4.4.4 Cálculo da Matriz Lógica Estrutural (MLE) 
 

A MLE é construída em função da matriz de alcance que representa a influência 
dos defeitos de pontos a jusante sobre pontos a montante e dos equipamentos associados 
em cada trecho. Por exemplo, se um defeito ocorrer no ponto x e este se encontra a 
jusante dos pontos y e z, estes serão impactados se entre o ponto x e o ponto 
imediatamente a montante deste não existir nenhum equipamento, ou o equipamento for 
de seccionamento manual.  
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Porém, se entre o ponto x e o ponto imediatamente a montante deste existir uma 
chave fusível os demais pontos a montante não serão impactados no caso de defeito no 
ponto x, tendo em vista, que o elo fusível idealmente romperá com tempo praticamente 
0 (zero). A matriz então é construída inicialmente considerando esta lógica e inserindo o 
equipamento cadastrado entre os pontos conforme Figura 4.12. 

 

Figura 4.12– Inserção dos equipamentos entre os pontos 

 

Na sequência associam-se os tempos (Figura 4.13) para cada situação (tempo de 
reparo, tempo de seccionamento manual, etc). No caso de disjuntores e chaves fusíveis 
o tempo considerado é 0 (zero). 

 

 

Figura 4.13– Inserção dos tempos 

 

4.4.5 Alimentação alternativa (transferência) 
 

A MLE construída inicialmente considerava somente a relação de ponto de 
defeito com os pontos afetados a jusante e os equipamentos de seccionamento nos 
trecho para definir os tempos de restabelecimento total ou parcial das cargas. 

No entanto, a presença de alimentação de parte das cargas por um circuito 
alternativo insere novas variáveis na análise. As cargas impactadas por um defeito em 
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um ponto qualquer a montante podem ter seu suprimento restabelecido quando 
executada uma transferência para outra fonte de fornecimento. 

Por exemplo, na Figura 4.14 é representado um curto-circuito entre os pontos 2 e 
3 do alimentador XXX-17, neste caso todas as cargas a jusante seriam impactas. Em um 
primeiro momento isto ocorre, porém, através da abertura da chave a óleo entre os 
pontos 10 e 19 e do fechamento da chave à óleo após o ponto 33, as cargas do ponto 19 
em diante são supridas por fonte alternativa. 

 

Figura 4.14– Alimentação alternativa por transferência manual 

 
Desta forma, os tempos da MLE devem ser atualizados considerando o tempo de 

abertura e fechamento dessas chaves, ou seja, o tempo de transferência manual (TTM) 
que é menor que o tempo de reparo do trecho ou ponto com defeito considerado 
anteriormente para construção da matriz (Figura 4.15). 
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Figura 4.15– Tempo associado à alimentação alternativa por transferência manual 

O alimentador estudado possui também uma fonte alternativa para transferência 
telecomandada que pode ser executada pelo comando do operador ou pelo sistema de 
recomposição automática. Para qualquer um dos dois casos os tempos são inferiores a 
transferência manual do exemplo anterior, sendo necessária uma nova atualização dos 
tempos na MLE. 

Esta atualização considerou os tempos dos pontos a jusante do ponto 49 quando 
de defeitos a montante do ponto 50, substituindo pelo tempo de abertura da chave 
telecomandada de meio e fechamento da chave telecomandada de topo, ou seja, tempo 
de transferência telecomandada (TTT). Esta atualização deve ser feita mesmo em 
defeitos ocorridos antes da chave de transferência manual como o exemplo anterior 
(Figura 4.16 e Figura 4.17). 

 

Figura 4.16– Tempo associado à transferência telecomandada com recomposição 

automática 
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Figura 4.17– Tempo associado à transferência tecomandada sem recomposição 

automática 

 

Neste exemplo, a transferência telecomandada seria feita primeiro e depois a 
transferência manual, sendo que os pontos a jusante do ponto 49 teriam suas cargas 
supridas por fonte alternativa antes daqueles pontos restantes sujeitos a outro 
suprimento pela transferência manual (Figura 4.18).    

 

 

Figura 4.18– Alimentação alternativa por transferência telecomandada 
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Esta etapa é essencial, pois nela são inseridos no simulador os tempos de 
transferências telecomandadas com e sem recomposição automática. Os tempos são 
obtidos através dos cálculos de tempos médios apresentados no item 4.3 e efetivamente 
é o que diferencia o uso da tecnologia.  

 

4.4.6 Cálculo dos Indicadores 
 

Para cálculo dos indicadores DEC e DIC cada elemento das matrizes (com e sem 
recomposição automática) foram multiplicadas pela taxa de falha do respectivo trecho 
do alimentador resultando em duas novas matrizes (Figura 4.19). 

 

Figura 4.19– Exemplo de matriz tempos x taxas de falha 

Para cálculo do DIC, conforme Equação 1.9, os valores da linha que 
representam cada ponto do alimentador nestas novas matrizes são somados resultando 
no DIC do ponto.   

 

Figura 4.20– Cálculo de DIC 

 

Consequentemente para obter o DEC com e sem recomposição basta aplicar a 
Equação 1.10 considerando o número de clientes em cada ponto e a base de clientes 
total do alimentador. O mesmo principio foi aplicado para o FEC e FIC com a diferença 
de que os tempos maiores que zero nas matrizes resultantes (com e sem recomposição 
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automática) são substituído por 1 (um) representando a frequência de defeito e depois 
multiplicados pelas taxas de falha. 

Para cálculo da ENS foi realizado a soma dos DICs de todos os pontos 
multiplicados pelas respectivas potências instaladas e pelo carregamento médio do 
alimentador, parâmetros que foram inseridos no cadastro do simulador para o 
alimentador em estudo.  

Outro indicador foi inserido para proporcionar uma visão indireta do impacto de 
compensações aos consumidores, o percentual de pontos violados (% P.V), que 
significa a quantidade de estrapolações (ultrapassagem) nos pontos dos limites 
regulatórios (anuais) para DIC e FIC considerando os valores obtidos para estes 
indicadores no cálculo mencionado. 

 

4.4.7 Resultados 
 

Para o alimentador XXX-17 observa-se na Tabela 4.9 que o ganho (diferença) 
com o uso da recomposição automática foi maior em FEC (4,4%) do que em DEC 
(0,05%), que não ocorreu ganho substancial absoluto de ENS e que não existiram 
pontos com violação de limites de DIC e FIC nas duas situações. 

Tabela 4.9 – Resultados comparativos do alimentador XXX-17 

DEC

RESA

DEC

S.RESA
GANHO

FEC

RESA

FEC

S.RESA
GANHO

ENS

RESA

ENS

S.RESA
GANHO

% P.V

RESA

% P.V

S.RESA
GANHO

3,33 3,347 0,017 3,71 3,883 0,17 3378 3660 282,1 0% 0% 0%  

O ganho menor de DEC para este alimentador foi resultado da seleção do ponto 
para instalação da chave (meio) para a transferência telecomandada, tendo em vista que 
este local não secciona ou supre o trecho com maior número de unidades consumidoras. 
O trecho em questão cuja transferência automática proporciona suprimento alternativo 
possui 77 unidades consumidoras, representando somente 5,1 % do total do 
alimentador. 

Para uma simulação adotou-se o aumento de unidades consumidoras neste 
trecho para 680, representando agora 32% do novo conjunto de unidades do 
alimentador, o impacto foi de um incremento no ganho do DEC de 76%, saindo de 
0,05% para 3,88% na comparação com ou sem o uso da recomposição automática 
(Tabela 4.10).  

Tabela 4.10 – Resultados com nova simulação para DEC 

DEC

RESA

DEC

S.RESA
GANHO

FEC

RESA

FEC

S.RESA
GANHO

ENS

RESA

ENS

S.RESA
GANHO

% P.V

RESA

% P.V

S.RESA
GANHO

2,674 2,782 0,108 2,96 4,031 1,071 3378 3660 282,1 0% 0% 0%
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Para esta simulação verificou-se que também ocorreu um ganho de FEC tendo 
em vista que este indicador é proporcional ao número de unidades consumidoras, 
porém, o ENS e pontos violados permaneceram no mesmo valor.  

O ENS tem relação direta com a potência nominal de cada ponto e com o 
carregamento do alimentador, sendo que para o alimentador XXX-17 o trecho 
impactado pela transferência automática representa a de 5087 KW ou 54% do 
alimentador. Entretanto, o carregamento geral do alimentador é de somente 17% 
reduzindo o potencial de ganho em termos absoluto deste indicador.  

Caso tivéssemos o valor de carregamento de cada ponto a estimativa de ganho 
seria mais precisa. Para simular a representatividade do carregamento no ganho de ENS 
substituiu-se o valor de 17% para 70% nos dados originais do alimentador, o impacto 
foi de um incremento no ganho absoluto no ENS de 909 kWh (Tabela 4.11), porém, 
sem diferença percentual com a situação anterior. 

Tabela 4.11 – Resultados com nova simulação para ENS 

DEC

RESA

DEC

S.RESA
GANHO

FEC

RESA

FEC

S.RESA
GANHO

ENS

RESA

ENS

S.RESA
GANHO

% P.V

RESA

% P.V

S.RESA
GANHO

3,33 3,347 0,017 3,71 3,883 0,17 14255 15445 1191 0% 0% 0%

 

Quanto ao percentual de pontos violados, este indicador está diretamente 
relacionado com os limites anuais regulatórios para DIC e FIC e a taxa de falha do 
alimentador. No alimentador estudado a taxa de falha histórica indica um nível de 
qualidade muito superior ao limite regulatório. Para simular a representatividade dos 
limites neste indicador os valores dos limites anuais de DIC e FIC foram substituídos 
por 3 (três) horas e 3 (três) vezes respectivamente, o impacto obtido foi de 15% de 
ganho (Tabela 4.12). 

Tabela 4.12 – Resultados simulação %P.V 

DEC

RESA

DEC

S.RESA
GANHO

FEC

RESA

FEC

S.RESA
GANHO

ENS

RESA

ENS

S.RESA
GANHO

% P.V

RESA

% P.V

S.RESA
GANHO

3,33 3,347 0,017 3,71 3,883 0,17 3378 3660 282,1 76% 87% 15%  

 

Os resultados demonstraram que o uso da recomposição automática promove 
ganhos nos indicadores de qualidade, porém, estes podem ser potencializados em 
função de outros parâmetros como quantidade de unidades consumidoras, carga 
nominal, carregamento e limites de DIC e FIC no trecho socorrido. Portanto, os ganhos 
de cada possível caso podem ser comparados subsidiando uma metodologia de 
priorização para implantação deles. 
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4.5 Priorização (AHP) 
 

A partir dos ganhos de indicadores simulados no item 4.4 foi possível construir 
uma árvore multicritério (Figura 4.21) para implantação da metodologia de decisão 
AHP (Analytic Hierarchy Process). O objetivo escolhido foi de otimizar os ganhos de 
qualidade com a priorização adequada dos circuitos para implantação do sistema. Os 
critérios de decisão selecionados são justamente os ganhos DEC, FEC, ENS e % P.V 
calculados anteriormente: 

 

 

Figura 4.21– Árvore multicritério  

 

Foi construída então uma matriz 4 x 4 (Figura 4.22) para representar o peso 
relativo de cada critério na seleção dos circuitos prioritários, matriz esta denominada de 
reciproca. Para definir o peso foi utilizada a escala de Saaty (vide item 1.4.3): 

 

 

Figura 4.22– Matriz de critérios 

 

O produto das linhas dessa matriz elevado à enésima potência (ordem da matriz) 
resulta no autovetor relacionado: 

[                                 ]=>Prod.Linhas= √[               ]
 

=[                   ] 

GANHO DEC GANHO FEC GANHO ENS GANHO P.V

GANHO DEC 1 1 4 3

GANHO FEC 1 1 4 3

GANHO ENS 0,17 0,17 1 0,60

GANHO P.V 0,333333333 0,333333333 1,666666667 1

MATRIZ DE CRITÉRIOS
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Este autovetor é então normalizado através da divisão de cada elemento do vetor 
pela soma de todos os elementos para proporcionar a contribuição relativa de cada 
critério: 

 

  [                ] 
 

Pode-se notar que se definiu o mesmo peso para os ganhos de DEC e FEC, para 
ENS um peso menor e %P.V um peso intermediário. Basicamente, os pesos foram 
definidos em função do impacto que podem ter no resultado de uma distribuidora, no 
caso de DEC e FEC, está diretamente ligado ao componente Q e definição de 
remuneração tarifária (vide anexo A), %P.V representa o pagamento de compensações e 
ENS representa um ganho indireto, que embora seja importante não imputa prejuízo 
direto no caixa da empresa. 

É necessário verificar se a definição da importância de critérios está coerente, 
para isso o respectivo autovalor do autovetor calculado deve ser igual à dimensão da 
matriz reciproca ou bem próximo. Para checar esta inconsistência utiliza-se o 
coeficiente de inconsistência e razão de consistência de Saaty conforme Equação 1.12 e 
1.13: 

06.0CI                 

063,0CR              

             

O CR foi de -6,3%, o que segundo metodologia proposta por Saaty está na faixa 
de julgamentos consistentes e confiáveis. Com a definição dos critérios, pesos e testes 
de consistência, pode-se multiplicar os ganhos de indicadores de qualidade obtidos para 
cada caso de recomposição automática estudado pelo autovetor a assim obter um índice 
de priorização IPR. 

Como exemplo, para um alimentador denominado XXX-21 pode-se calcular os 
ganhos de qualidade conforme metodologia adotada no item 4.4.6 e depois através do 
autovetor compara-lo com os resultados do alimentador XXX-17 através do cálculo um 
índice de priorização (IPR).  

 

 

 



 

88 
 

O alimentar XXX-21 obteve o seguinte resultado referente aos indicadores de 
qualidade: 

Tabela 4.13 – Tabela ganhos XXX-21 

DEC

RESA

DEC

S.RESA
GANHO

FEC

RESA

FEC

S.RESA
GANHO

ENS

RESA

ENS

S.RESA
GANHO

% P.V

RESA

% P.V

S.RESA
GANHO

2,05 2,052 0,003 2,32 2,35 0,0328 2218 2226 8,027 0% 0% 0%  

 

Uma matriz foi então construída agrupando os resultados dos dois 
alimentadores: 

Tabela 4.14– Matriz ganhos dos alimentadores 

ALIM GANHO DEC GANHO FEC GANHO ENS GANHO %P.V 

XXX-21 0,003312 0,032846 8,027183 0 

XXX-17 0,017138 0,169967 282,1481 0 

 

É necessário normalizar os valores para cada critério, de forma, que o valor 
absoluto dessa matriz multiplicado pelo autovetor não resulte em uma matriz com 
elementos cujos valores não possam ser comparados. Para a normalização é necessário 
obter a soma de cada coluna da matriz de ganhos dos alimentadores e dividir cada 
elemento por esta soma. O resultado desta normalização é uma nova matriz onde a soma 
de todos os elementos da mesma coluna obrigatoriamente resultará em 1, com exceção 
de colunas com valores zerados (Tabela 4.15). 

 

Tabela 4.15 – Matriz ganhos normalizada 

ALIM GANHO DEC GANHO FEC GANHO ENS GANHO %P.V 

XXX-21 0,161953 0,161953 0,027663 0 

XXX-17 0,838047 0,838047 0,972337 0 

 

Esta matriz foi então multiplicada pelo autovetor resultando para cada 
alimentador ou escolha um índice de priorização (IPR): 

 

Tabela 4.16 – Priorização dos alimentadores 

ALIM IPR 

XXX-17 0,77970732 

XXX-21 0,12499762 
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Na tabela 4.16 pode-se observar que o alimentador XXX-17 é prioritário com 
relação ao alimentador XXX-21 na decisão de implantar a recomposição automática. O 
IPR do alimentador XXX-17 compara os ganhos obtidos de qualidade no considerando 
os pesos para cada critério e demonstra que esta opção é 6 (seis) vezes mais 
representativa que a do alimentador XXX-21.  

Ao analisar diretamente os ganhos obtidos nos alimentadores XXX-17 e XXX-
21, pode-se concluir que a tarefa de decidir a prioridade entre alimentadores é algo 
trivial, porém, se considerássemos a ampliação de casos para mais de uma dezena ou 
para casos com valores de ganho muito próximos a probabilidade de uma escolha 
equivocada aumenta. Para exemplificar, podemos incluir na matriz de priorização mais 
3 (três) alimentadores fictícios com ganhos próximos ao alimentador XXX-17: 

 

Tabela 4.17 – Matriz ampliada de ganhos alimentadores  

ALIM GANHO DEC GANHO FEC GANHO ENS GANHO %P.V 

XXX-21 0,0033 0,0328 8,0272 0 

XXX-17 0,0171 0,1700 282,1481 0 

XXX-18 0,0201 0,0400 200,0000 10 

XXX-19 0,0221 0,0500 100,0000 20 

XXX-20 0,0231 0,0600 300,0000 20 

 

Tabela 4.18 – Matriz ampliada de ganhos alimentadores normalizada 

ALIM GANHO DEC GANHO FEC GANHO ENS GANHO %P.V 

XXX-21 0,0386 0,0931 0,0090 0 

XXX-17 0,1996 0,4817 0,3170 0 

XXX-18 0,2345 0,1134 0,2247 0,2 

XXX-19 0,2578 0,1417 0,1123 0,4 

XXX-20 0,2695 0,1701 0,3370 0,4 

 

Tabela 4.19 – Priorização dos alimentadores ampliada  

ALIM IPR 

XXX-17 0,29171229 

XXX-20 0,25364576 

XXX-19 0,22082446 

XXX-18 0,18142349 

XXX-21 0,052394 
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O resultado da nova matriz de priorização demonstra que os dois primeiros 
alimentadores estão com IPRs muito próximos, o que dificilmente poderia ser obtido 
com uma análise puramente visual. Desta forma, fica evidenciado que a metodologia 
multicritério AHP é eficaz para priorização dos alimentadores ou circuitos passiveis da 
implantação da recomposição automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

 

Capítulo 5 

5 Conclusões e Recomendações 

5.1 Conclusões 
 

Este trabalho teve o objetivo de apresentar os ganhos oriundos da implantação 
do sistema de recomposição automática nas redes de distribuição e de propor um 
critério eficaz de seleção e priorização de alimentadores ou circuitos para o uso desta 
tecnologia. Tendo em vista os resultados obtidos no capitulo 4, conclui-se que os 
ganhos de qualidade da recomposição automática são proporcionais aos seguintes 
parâmetros: 

 

 Carregamento do alimentador ou do circuito socorrido; 

 Quantidade de unidades consumidoras; 

 Comprimento do alimentador; 

 Número de opções de transferência; 

 Taxa de falha histórica do alimentador; 

 Limites regulatórios. 
 

O alimentador XXX-21 analisado no item 4.5, por exemplo, demonstra a 
influência dos parâmetros mencionados acima, pois possui um baixo carregamento 
(15%), baixa taxa de falha (4 ocorrências por ano), limites regulatórios mais 
confortáveis, comprimento relativamente pequeno  e a presença de 3 (três) opções de 
transferência manual e uma telecomandada. Consequentemente, o tempo para 
restabelecer as cargas neste alimentador, mesmo sem a recomposição automática é 
relativamente baixo e o impacto em compensações não acontece tendo em vista os 
respectivos limites regulatórios. A tabela 4.17 demonstra que os ganhos são 
incrementais para esse alimentador. 

Entretanto, tanto para o alimentador XXX-21 quanto para o XXX-17 que possui 
um ganho mais significativo, a metodologia para cálculo de indicadores utilizando a 
MLE padroniza a analise e proporciona uma referência técnica para a avaliação da 
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recomposição automática. Importante ressaltar que o estudo em questão avaliou um 
sistema em uso em uma distribuidora e construiu uma base estatística que pode ser 
utilizada também para novas análises em sistemas mais complexos como o “Self 
Healing” (vide Anexo B). 

Ou seja, a recomposição automática é uma parte do “Self Healing”, já que este 
proporciona decisões ainda mais complexas como, por exemplo, analise em tempo real 
dos limites de carga, proteção e verificação de mais de um caminho de transferência na 
rede. Porém, a base estatística construída pode servir também para subsidiar estimativas 
de ganhos com “Self Healing”, pois demonstra que o operador não tem o mesmo 
desempenho que um sistema automatizado, o que tornará o ganho mais significativo se 
considerássemos a complexidade das decisões que abrangem o “Self Healing”. 

Adicionalmente, a metodologia multicritério adotada (AHP) para priorização 
dos alimentadores se mostrou eficaz e simples de ser customizada para inserção de 
novos critérios de decisão. A metodologia proporciona também que os pesos sejam 
alterados em função dos desafios e dos impactos operacionais nas distribuidoras de 
energia. 

Por fim, tanto a recomposição automática quanto a adoção da metodologia de 
decisão ampliam os ganhos de qualidade da automação  
(DEC,FEC,DIC,FIC,compensações e ENS), seja pela redução do tempo de 
restabelecimento das cargas quanto pela priorização do processo de implantação. 

 

5.2 Recomendações 
 

Abaixo são listadas as recomendações para trabalhos futuros:  

 

 Desenvolvimento extrator automático para formatação da tabela de trechos e 
consequentemente para construção da matriz lógica estrutural (MLE); 

 Implantação de metodologia para redução de pontos do alimentador, no intuito 
de acelerar o processamento dos dados (ESPERANDIO,2008); 

 Avaliar os ganhos considerando outras funcionalidades do “Self Healing” não 
previstas na recomposição automática conforme relacionado no Anexo B; 

 Desenvolvimento de ferramenta para avaliar alocação de chaves considerando 
ganhos com automação e com recomposição automática; 

 Desenvolvimento de ferramenta para aferir os ganhos pós-implantação da 
recomposição automática, de forma, a comparar com a metodologia 
desenvolvida nesse trabalho. 
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Anexo A  

Aspectos Regulatórios 

A regulação pode ser entendida como um conjunto de atividades de controle e 
fiscalização exercidos pelo Estado sobre mercados que normalmente apresentam falhas 
em seu funcionamento. 

Em mercados sem monopólio, a própria concorrência inerente a ele regula 
fatores como preço, qualidade e prazo, ou seja, os clientes tem livre escolha de 
fornecedores que atendam melhor suas necessidades. Nestes mercados, as empresas 
menos eficientes naturalmente dão lugar às mais eficientes.  

Porém, existem mercados que não seguem a lógica da concorrência, no que se 
refere a preço, ou ainda, mercados que necessitam de monitoramento próximo, a fim de 
garantir a qualidade de produtos e serviços. Nestes casos, faz-se a necessária a presença 
do Estado regulando a atividade econômica, estabelecendo preços e padrões de 
qualidade alinhados aos interesses da sociedade. 

Este é o caso dos “monopólios naturais”, como a transmissão e distribuição de 
energia elétrica, nas quais a prestação de serviço mais econômica para sociedade ocorre 
quando existe apenas uma empresa operando, o que torna mais ineficaz ou sem sentido 
econômico a instalação de um ambiente de competição.  

Um exemplo comum para caracterizar o “monopólio natural” é a ligação de 
energia de um novo cliente, onde o maior custo se concentra na extensão de rede de 
média tensão (cabos, postes e estruturas), instalação do transformador de distribuição e 
ampliação da capacidade na subestação de origem. Este custo é diluído quando uma 
única empresa presta o serviço e os clientes pagam por toda a infraestrutura envolvida, 
porém, o custo unitário tende a reduzir à medida que mais clientes são conectados ao 
transformador de distribuição. 

Caso a ligação fosse disponibilizada por várias empresas a tendência seria de 
aumento do custo unitário, bem como, existência de restrições significativas do ponto 
de vista construtivo, tornando-se inviável tal modelo. Mesmo em países onde o cliente 
pode optar pela compra de energia de mais de uma empresa, a operação e ampliação da 
rede ainda fica a cargo de um único agente que recebe dos demais uma remuneração por 
esta atividade, ou seja, o modelo de monopólio permanece. 
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Já em outros mercados, como por exemplo, de telecomunicações existem uma 
gama maior de tecnologias para suportar a transmissão das informações, bem como, um 
custo comparativamente mais baixo de infraestrutura. Desta forma, a concorrência pode 
ser estabelecida para autorregular o mercado. 

Portanto, a regulação em um ambiente de “monopólio natural” é extremamente 
necessária, para manter o equilíbrio entre os agentes do setor. Em alguns casos o papel 
da regulação é representado por uma agência regulatória responsável por desenvolver as 
ferramentas de controle e fiscalizar os agentes do setor. No Brasil a agência responsável 
por regular o setor elétrico é a ANEEL. 

A ANEEL, assim como outras agências reguladoras, possui a difícil missão de: 
a) assegurar a neutralidade de governos, com viés político; b) preocupar-se com os 
interesses dos consumidores quanto ao custo da tarifa e qualidade do serviço prestado; 
c) garantir às empresas o retorno econômico-financeiro dos seus investimentos. 

Sendo assim as políticas definidas pela ANEEL influenciam diretamente nos 
resultados das distribuidoras, tanto no aspecto da rentabilidade quanto na qualidade do 
serviço. 

 

A.1 Estrutura Tarifária como Incentivo a 
Eficiência  
 

A tarifa de energia elétrica no Brasil é dividida em 4 (quatro) partes: Geração, 
Transmissão, Distribuição e Impostos e Encargos da Distribuição. 

 

Figura A.1 – Divisão da Tarifa de Energia 
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A parcela relativa à Geração trata-se do custo envolvido na compra de energia 
pelas distribuidoras para atender seus consumidores. A compra de energia é realizada 
através de leilões coordenados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica-
CCEE, onde os geradores ofertam a energia por determinado preço, vencendo aqueles 
que propuserem os menores patamares. 

A transmissão refere-se ao custo de transporte da geração até a rede de 
distribuição. A parcela referente à distribuição refere-se ao custo e lucro envolvido para 
operação, planejamento e investimento das distribuidoras e por fim, a parcela dos 
impostos e encargos corresponde aos impostos incidentes sobre a atividade de 
distribuição de energia.   

Estes custos podem ser divididos também em gerenciáveis e não gerenciáveis 
conforme tabela abaixo: 

 

Tabela A.1 – Tabela da Composição da Receita Requerida. 

 

 

Basicamente, os custos gerenciáveis consistem naqueles em que a empresa tem 
gestão direta e pode reduzi-los com melhoria de eficiência e produtividade. 

A ANEEL periodicamente revisa as tarifas para compensar a inflação e/ou 
garantir a modicidade tarifária através de estímulos à eficiência. Esta revisão ocorre de 
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três formas: reajuste tarifário anual, revisão tarifária periódica (a cada 5 anos) e revisão 
tarifária extraordinária. 

 No ajuste anual os custos gerenciáveis são atualizados com base na inflação do 
último ano, descontando um fator pré-definido (fator X) que representa os ganhos de 
produtividade, que são então repassados neste momento ao consumidor. 

Este fator é calculado através da seguinte equação: 

                                                                                               Equação A.1 

Onde: 

 Pd  = Ganhos de produtividade da atividade de distribuição;  

 Q = Qualidade do serviço; e  

 T = Trajetória de custos operacionais. 

 

Desta forma, as empresas recebem um incentivo, pois se conseguirem 
incrementar a eficiência acima do estabelecido pelo fator X poderão aumentar sua 
rentabilidade. Quando as empresas não conseguem obter o ganho esperado pelo fator X, 
isso enseja perdas financeiras para a empresa. A cada ciclo de cinco anos o fator é 
recalculado através do processo de revisão tarifária periódica.  

 

 

Figura A.2 – Influência do ganho de produtividade na tarifa 
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 Além do incentivo anual para busca de maior eficiência e consequentemente 
captura de ganhos financeiros, na revisão tarifária periódica a cada 5 (cinco) anos o 
regulador revisa a própria composição do fator X em função do processo de 
benchmarking que compara as empresas do setor em função dos seus resultados. Nesta 
revisão a ANEEL dimensiona o ganho de eficiência obtido durante o ciclo tarifário para 
captura-lo e repassá-lo na tarifa. 

Desta forma, o fator X é colocado em um novo patamar e uma nova estimativa 
de ganho anual é calculada para determinar o desempenho necessário para a 
concessionária nos anos seguintes. Este modelo estimula um direcionamento de 
investimentos para redução de custos operacionais, bem como, induz as empresas a 
revisarem seus processos com foco a atingir resultados superiores com menor despesa. 

 

A.2 PRODIST – Desafio da Qualidade 
     

Em 2008 a ANEEL lançou o PRODIST com objetivo de padronizar e 
normatizar as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos 
sistemas de distribuição de energia elétrica. 

O PRODIST é composto de seis módulos técnicos, que abrangem as macro áreas 
de ações técnicas dos agentes de distribuição, e dois módulos integradores, conforme o 
quadro abaixo: 

 

 

Figura A.3 – Módulos do Prodist 
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Com relação à qualidade do serviço, ou seja, o patamar que as distribuidoras 
possuem em termos de continuidade no fornecimento, a ANEEL através do módulo 8 
do PRODIST proporcionou uma ruptura do modelo que estava previsto na resolução 
anterior (número 505) que especificava as condições referentes a qualidade 
anteriormente, imputando em reduções bruscas dos limites regulatórios.  

Estes limites, quando não cumpridos, resultam em compensações diretas ao 
consumidor o que imputa, além da necessidade de redução de custo em função do fator 
X, a obrigação de melhoria da qualidade do fornecimento na mesma proporção. 

Este cenário de menor custo com melhoria de qualidade exige das empresas um 
novo direcionamento dos seus investimentos. A automação de redes de distribuição 
segue como uma solução lógica, pois permite reduzir os indicadores de continuidade ao 
mesmo tempo em que reduzem o custo operacional.  

 Conceitos Básicos dos Indicadores de Continuidade 
 

Para se compreender o cálculo dos indicadores de continuidade de serviço é 
necessário entender alguns conceitos iniciais: 

 Sistema de Atendimento ao Consumidor: sistema que registra as reclamações 
dos clientes quanto a problemas relacionados aos serviços de distribuição de 
energia elétrica [15]; 
 

 Ocorrências Emergenciais: atendimentos de falta de energia realizados pelas 
equipes de operação e manutenção e que não envolvam iluminação pública, 
serviços comerciais, reclamações do nível de tensão e interrupções programadas. 
As ocorrências devem ter:  
a) número de ordem da ocorrência; 
b) data (dia, mês e ano) e horário (horas e minutos) do conhecimento da 
ocorrência; 
c) identificação da forma do conhecimento da ocorrência (por meio de registro 
automático do sistema de supervisão da distribuidora ou por meio de informação 
ou reclamação do consumidor ou de terceiros); 
d) data (dia, mês e ano) e horário (horas e minutos) da autorização para o 
deslocamento da equipe de atendimento de emergência; 
e) data (dia, mês e ano) e horário (horas e minutos) da chegada da equipe de 
atendimento de emergência no local da ocorrência; 
f) descrição da ocorrência: fato gerador e localização;  
g) data (dia, mês e ano) e horário (horas e minutos) do restabelecimento do 
atendimento [15]. 

 

 Dia Crítico: Dia em que a quantidade de ocorrências emergenciais, em um 
determinado conjunto de unidades consumidoras, superar a média acrescida de 
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três desvios padrões dos valores diários. A média e o desvio padrão a serem 
usados serão os relativos aos 24 (vinte e quatro) meses anteriores ao ano em 
curso, incluindo os dias críticos já identificados [15]; 
 

 Interrupção em situação de emergência: Interrupção motivada por caso fortuito 
ou de força maior, a ser comprovada documentalmente pela distribuidora [15]; 
 

 TMP = tempo médio de preparação da equipe de atendimento de emergência, 
expresso em minutos [15]; 
 

 TMD = tempo médio de deslocamento da equipe de atendimento de emergência, 
expresso em minutos [15]; 
 

 TME = tempo médio de execução do serviço até seu restabelecimento pela 
equipe atendimento de emergência, expresso em minutos[15]; 
  TMAE = tempo médio de atendimento a ocorrências emergenciais, 
representando o tempo médio para atendimento de emergência, expresso em 
minutos [15]; 
 

 NIE = número de ocorrências emergenciais com interrupção de energia elétrica. 
Não precisam da verificação do corpo das mensagens de forma individual [15]; 
 

 DEC = Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, 
indicador coletivo para representar em média o tempo que os consumidores de 
um conjunto ou região ficaram sem energia [15]; 
 

 FEC = Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, 
indicador coletivo para representar em média o tempo que os consumidores de 
um conjunto ou região ficaram sem energia [15]; 
 

 DIC = duração de interrupção individual por unidade consumidora ou por ponto 
de conexão, expressa em horas e centésimos de hora [15]; 
 

 FIC = frequência de interrupção individual por unidade consumidora ou ponto 
de conexão, expressa em número de interrupções [15]; 
 

 DMIC = duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou 
por ponto de conexão, expressa em horas e centésimos de hora [15]; 
 

 CONJUNTO ELÉTRICO = subdivisão da distribuidora onde são agrupados os 
consumidores, estes ligados na região atendida por determina subestação [15]. 
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Figura A.4 – Figura ilustração indicadores coletivos x individuais 

 

 Metodologia de Cálculo do DIC , FIC e DMIC 
 

Deverão ser apurados para todas as unidades consumidoras, os indicadores de 
continuidade a seguir discriminados [15]: 

 Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou ponto de 
conexão (DIC), utilizando a seguinte fórmula: 

     ∑                                                                                                      Equação A.2 

 Frequência por Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou ponto de 
conexão (FIC), utilizando a seguinte fórmula: 

                                                                                                                 Equação A.3 

 Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora ou por 
conto de conexão (DMIC), utilizando a seguinte fórmula: 

                                                                                                       Equação A.4 

 

 Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade 
consumidora ou ponto de conexão (DICRI), utilizando a seguinte fórmula:  
                                                                                                         Equação A.5 
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Onde:  

i = índice de interrupções da unidade consumidora no período de apuração, variando de 

1 a n; 

n = número de interrupções da unidade consumidora considerada, no período de 

apuração; 

t(i) = tempo de duração da interrupção (i) da unidade consumidora considerada ou ponto 

de conexão, no período de apuração; 

t(i)max = valor correspondente ao tempo da máxima duração de interrupção contínua 

(i), no período de apuração, verificada na unidade consumidora considerada, expresso 

em horas e centésimos de horas; 

tcrítico = duração da interrupção ocorrida em dia crítico. 

 

 Metodologia de Cálculo do DEC e FEC 
 

Os indicadores coletivos deverão ser calculados para períodos de observação 
mensais, trimestrais e anuais [15]. 

 Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC), 
utilizando a seguinte fórmula: 

     ∑                                                                                                          Equação A.6 

 

  Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC), 
utilizando a seguinte fórmula: 

     ∑                                                                                                           Equação A.7 

Onde: 

i = índice de unidades consumidoras atendidas em BT ou MT faturadas do conjunto; 

Cc = número total de unidades consumidoras faturadas do conjunto no período de 

apuração, atendidas em BT ou MT. 

 

Os indicadores de continuidade de conjunto de unidades consumidoras e 
individuais deverão ser apurados considerando as interrupções de longa duração. 
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Para apuração dos indicadores DEC e FEC deverão ser consideradas as 
interrupções de longa duração (acima de 3 minutos), devendo ser segredadas nos 
seguintes indicadores [15]: 

 DECxp e FECxp – DEC ou FEC devido a interrupção de origem externa ao 
sistema de distribuição e programada, não ocorrida em dia crítico; 

 DECxn e FECxn – DEC ou FEC devido a interrupção de origem externa ao 
sistema de distribuição e não programada, não ocorrida em dia crítico; 

 DECip e FECip – DEC ou FEC devido a interrupção de origem interna ao 
sistema de distribuição e programada, não ocorrida em dia crítico; 

 DECind e FECind– DEC ou FEC devido a interrupção de origem interna ao 
sistema de distribuição, não programada e não expurgável. 
 
As apurações acima representam os indicadores considerados válidos para fins 

oficiais e contabilização de penalidades e compensações e devem ser consideradas todas 
as interrupções, admitidas apenas as seguintes exceções [15]: 

 

 falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em 
instalações de terceiros; 

 interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do consumidor e que 
afete somente a unidade consumidora do mesmo, 

 interrupção em situação de emergência; 

 suspensão por inadimplemento do consumidor ou por deficiência técnica e/ou de 
segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque 
interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação; 

 vinculadas a programas de racionamento instituídos pela União; 

 ocorridas em dia crítico; 

 oriundas de atuação de esquemas de alívio de carga solicitado pelo Operador 
Nacional do Sistema Elétrico - ONS. 
 

Mesmo não fazendo parte dos indicadores oficiais da empresa, a ANEEL exige 
também o envio dos indicadores expurgados em função de dias críticos e outras 
restrições no intuito que ela possa avaliar constantemente a adequação desse cálculo 
[15]: 

 DECine e FECine – DEC ou FEC devido a interrupção de origem interna ao 
sistema de distribuição, não programada, ocorrida em situação de emergência e 
não ocorrida em dia crítico; 

 DECinc e FECinc – DEC ou FEC devido a interrupção de origem interna ao 
sistema de distribuição, não programada e ocorrida em dia crítico; 
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 DECino e FECino – DEC ou FEC devido a interrupção de origem interna ao 
sistema de distribuição, não programada, ocorrida nas situações de racionamento 
ou ERAC (Esquema de Alivio de Carga) e não ocorrida em dia crítico; 

 DECipc e FECipc – DEC ou FEC devido a interrupção de origem interna ao 
sistema de distribuição, programada, ocorrida em dia crítico; 

 DECxpc e FECxpc – DEC ou FEC devido a interrupção de origem externa ao 
sistema de distribuição, programada, ocorrida em dia crítico; 

 DECxnc e FECxnc – DEC ou FEC devido a interrupção de origem externa ao 
sistema de distribuição, não programada, ocorrida em dia crítico.  
 

A estratificação das interrupções de longa duração nos indicadores apresentados 
anteriormente pode ser visualizada abaixo. Os indicadores de cor cinza não compõem os 
indicadores DEC e FEC [15]: 

 

Figura A.5 – Estratificação interrupções de longa duração 

 

 Estabelecimento de Limites de Continuidade 
 

Para estabelecer os limites dos indicadores de continuidade, as distribuidoras 
devem enviar à ANEEL os atributos físico-elétricos de todos os seus conjuntos de 
consumidores [15].   

No estabelecimento dos limites de continuidade para os conjuntos de unidades 
consumidoras é aplicado o seguinte procedimento:    

 seleção dos atributos relevantes para aplicação de análise comparativa entre as 
distribuidoras do setor elétrico nacional;  

 aplicação de análise comparativa, com base nos atributos selecionados;  

 cálculo   dos   limites   para   os   indicadores   DEC   e   FEC   dos   conjuntos   
de   unidades consumidoras de acordo com o desempenho dos conjuntos e;  
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 Análise por parte da ANEEL, com a definição dos limites para os indicadores 
DEC e FEC.  

  

Os valores dos limites anuais  dos indicadores de  continuidade  dos conjuntos  
de unidades consumidoras  são  disponibilizados  por  meio  de  audiência  pública  e   
estabelecidos em resolução específica, de acordo com a periodicidade da revisão 
tarifária da distribuidora [15].  

Os valores estabelecidos para o período até a próxima revisão tarifária são 
publicados por meio  de  resolução  específica  e  entram em  vigor  a  partir  do  mês  de  
janeiro  do  ano subsequente à publicação.   

Por fim, tendo os limites de DEC e FEC estabelecidos para os conjuntos da 
distribuidora pode-se obter os limites individuais de cada consumidor através das 
tabelas 1 a 5 do Anexo I, módulo 8 do PRODIST. As tabelas referenciam o DEC e FEC 
do conjunto, bem como, tensão contratada e localidade para estabelecer o limite dos 
indicadores individuais (DIC,FIC e DMIC). 

Tabela A.2 – Tabela 2 do Anexo I, módulo 8 do PRODIST. 
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Para efeito de enquadramento dos limites de continuidade individuais, 
considera-se unidade consumidora situada em área não urbana aquela unidade com 
atendimento efetuado pela distribuidora fora do limite de zona urbana definida por lei 
municipal.   

Os limites dos  indicadores  DIC  e  DMIC  são  vinculados  ao  limite  anual  do  
indicador  DEC, enquanto os limites do indicador FIC são vinculados aos limites anuais 
do indicador FEC.   

O limite do indicador DICRI para as unidades consumidoras atendidas em 
AT,MT e BT deverá corresponder ao maior valor estabelecido para o indicador DMIC 
nas tabelas 1 a 5 do Anexo I do Módulo 8 do PRODIST, de acordo com a localização e 
com a tensão contratada.  

 

 Metodologia de Cálculo de Compensações por 
Descontinuidade no Brasil 

 

No caso de violação do limite de continuidade individual dos indicadores DIC, 
FIC e DMIC em  relação  ao  período  de  apuração  (mensal,  trimestral  ou  anual),  a  
distribuidora  deve calcular  a  compensação  ao  consumidor  acessante  do  sistema  de  
distribuição e efetuar o crédito na fatura, apresentada em até dois meses após o período 
de apuração [15]. 

No caso de violação do limite de continuidade individual do indicador DICRI, a 
distribuidora deverá  calcular  a  compensação  ao  consumidor  acessante  do  sistema  
de  distribuição e efetuar o crédito na fatura, apresentada em até dois meses após o mês 
de ocorrência da interrupção [15]. 

A distribuidora deverá efetuar uma compensação  ao  consumidor  para  cada  
interrupção ocorrida em dia crítico que superar o limite do indicador DICRI. No cálculo 
do valor da compensação serão utilizadas as seguintes fórmulas:  

  

 Para o DIC: 
                                                                                  Equação A.8 

 

 Para o DMIC: 
                                                                               Equação A.9 
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 Para o FIC: 
                                                                                 Equação A.10 

 

 Para o DICRI: 
                                                                               Equação A.11 

 

Onde: 

DICv  =  DIC verificada no período considerado, expressa em horas e centésimos  

de hora;  

DICp  =  limite  de  continuidade  estabelecido  no  período  considerado  para  o  DIC 

expresso  em horas e centésimos de hora;  

DMICv = DMIC verificada no período considerado, expressa em horas e centésimos de 

hora;  

DMICp  =  limite  de  continuidade  estabelecido  no  período  considerado  para  o  

DMIC expresso  em horas e centésimos de hora; 

FICv  =  FIC verificada no período considerado, expresso em número de interrupções e 

centésimo do número de interrupções;  

FICp  =  limite  de  continuidade  estabelecido  no  período  considerado  para  o  FIC 

expresso  em número de interrupções e centésimo do número de interrupções;  

DICRIv  = DICRI verificada no período considerado, expressa em horas e centésimos 

de hora;  

DICRIp  =   limite  de  continuidade  estabelecido  no  período  considerado  para  o  

DICRI expresso  em horas e centésimos de hora;  

EUSDmédio   =   média   aritmética   dos   encargos   de   uso   do   sistema   de   

distribuição correspondentes aos meses do período de apuração do indicador;  

730 = número médio de horas no mês; 

kei = coeficiente de majoração cujo valor deve ser fixado em:   

15 (quinze), para unidade consumidora ou ponto de conexão atendidos em Baixa 

Tensão;  

20 (vinte), para unidade consumidora ou ponto de conexão atendidos em Média Tensão;  
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27  (vinte  e  sete),  para  unidade  consumidora  ou  ponto  de  conexão  atendidos  em  

Alta Tensão. 

 

 Evolução de DEC, FEC e Compensações no Brasil 
 

O DEC no Brasil teve uma redução no resultado após 1997 que pode ter sido 
originado pelo maior aporte de investimentos no inicio das concessões à iniciativa 
privada.  

No entanto, nos últimos 5 (cinco) anos (2008 à 2012) ocorreu uma estabilização 
em função de alguns eventos originados no suprimento (blecautes do Sistema Elétrico 
Nacional - SIN), que embora não estejam relacionados diretamente ao desempenho das 
distribuidoras é considerado no cálculo de DEC e FEC. Pontualmente, a piora dos 
indicadores de algumas empresas influenciou também no resultado, a exemplo da 
CELPA (Centrais Elétricas do Pará S.A) e das distribuidoras operadas pela estatal 
Eletrobrás. Podemos verificar no gráfico abaixo o comportamento do DEC de 1993 a 
2012:  

 

 

Figura A.6 – Evolução do DEC de 1993 a 2012 
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Figura A.7 – Evolução do FEC de 1993 a 2012 

 

Em 2012 a maior variação com relação à média foi da empresa CELPA que 
atingiu um DEC de 102 e FEC de 51,01. Excluindo os valores obtidos por esta empresa 
o valor médio nacional apresentaria uma pequena queda na sua trajetória. Com relação 
às compensações pode-se observar uma elevação de 2010 para 2012, período em que o 
PRODIST e os novos limites de continuidade foram efetivamente introduzidos: 

 

 

Figura A.8 – Compensações 2010 e 2012  

 

Este cenário de elevadas compensações e exigência por qualidade deve perdurar 
durante todo novo ciclo tarifário.  
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 Componente Q 
 

Conforme evidenciado no item A.1 desse trabalho existe uma parcela da tarifa 
de energia denominada de fator X que mede os ganhos de produtividade desejados a 
serem passados para os consumidores ao longo dos anos. 

Em 2011 a ANEEL revisou o Módulo 2 do PRODIST incluindo no cálculo do 
fator X uma componente de qualidade do serviço denominada de componente Q (vide 
Equação A.1). 

Antes de aplicar o Componente Q é preciso estabelecer qual a Faixa será 
aplicada. Para se definir a Faixa se utiliza o Ranking das Distribuidoras (ANEEL), o 
chamado de DGC – indicador de Desempenho Global de Continuidade. 

O Componente Q dependerá do desempenho relativo das distribuidoras, através 
da comparação do Indicador Desempenho Global de Continuidade: 

 

 

 

 

 

Equação A.12 

 

Então se efetua o cálculo do Componente Q utilizando, nos anos de Reajuste 
Tarifário, o resultado do DEC e FEC interno (já expurgadas as causas externas) dos dois 
últimos anos: 

 

 

 

 

Equação A.13 

 

Onde:  

VarDECI_FECI:  Variação anual média de DEC e FEC, expurgadas as causas  

externas ao sistema de distribuição. 

DECI(t):ou FECI(t): Apurado no último ano civil, expurgado causas externas à 

distribuidora (DECip+ DECind)  ou (FECip+ FECind).  Considerar (t – 1) como 
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ano anterior.  

 

O resultado do cálculo do Componente Q é utilizado então na tabela abaixo, de 
acordo com a Faixa alcançada pela empresa: 

 

Tabela A.3 – Cálculo do Componente Q do Fator X. 

 

 

Sendo assim o Componente Q é aplicado diretamente na fórmula do Fator X. 
Quanto menor for o Componente Q, menor será o fator X e consequentemente o ganho 
da distribuidora na tarifa. Desta forma, o regulador inseriu no cálculo da tarifa, além dos 
ganhos de eficiência, uma componente para garantir a melhoria continua da qualidade 
do serviço. 
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Anexo B  

Redes Inteligentes (Smart Grid) 

As Redes Elétricas Inteligentes (REI) ou Smart Grid podem ser compreendidas 
como a rede elétrica que utiliza tecnologia digital avançada para monitorar e gerenciar o 
transporte de eletricidade em tempo real com fluxo de energia e de informações 
bidirecionais entre o sistema de fornecimento de energia e o cliente final. A 
implementação da REI possibilita uma gama de novos serviços abrindo a possibilidade 
de novos mercados. Desta forma, a REI se apresenta como uma das fortes tendências de 
modernização do sistema elétrico em vários países [16]. 

Essencialmente, o conceito de RI está relacionado à abordagem da rede de 
energia elétrica dotada de tecnologias digitais e recursos computacionais e de 
comunicação avançados, com o intuito de monitoramento e gerenciamento da 
eletricidade ao longo da estrutura de transporte e distribuição aos consumidores finais 
(IEA, 2011a). 

Segundo Nist (2009), as RI compreendem sete principais domínios interligados 
entre si: geração, transmissão, distribuição, consumidor, mercados, operadores de rede e 
provedores de serviço. Trata-se de um modelo conceitual que provê uma representação 
abstraída sobre RI [16]. A Figura B.1 ilustra o modelo conceitual que provê essa 
representação do Nist [17]. 

 

Figura B.1 – Modelo conceitual de rede inteligente 
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B.1 Direcionadores 
 

O que se observa no cenário global é que existem diferentes direcionadores para 
a implementação do Smart Grid no mundo [18]. 

Tabela B.1 – Direcionadores Smart Grid no Mundo 

 

 

Figura B.2 – Investimento governamental em Smart Grid 2010 

 

 

País Direcionadores

Desenvolvimento de Propriedade Intelectual

Redução do Uso de Energia em 10%

Redução de interrupção de 15 para 8 minutos por Unidade Consumidora

Redução de Perda Técnica em 3%

Integração de 30% de Geração Renovável

Evitar importação de US$43 Bi em Energia

Eficiência Energetica

Desenvolvimento de Geração Distribuida

Implantação de 280 milhões de medidores inteligentes

Equipar maiores subestações e geradores com sensores inteligentes

Esforço para atender agenda ambiental

Suécia foi a primeira a implantar 100% de medidores inteligentes

Eficiência Energética

Eficiência Operacional

Aumento de Confiabilidade

Melhorar Atendimento ao Cliente

Integração com Renováveis

Corea do Sul

China

Europa e UK

Estados Unidos e Australia



 

115 
 

Brasil  

 Perdas de Energia – redução das perdas técnicas e comerciais; 

 Qualidade do Serviço – as questões de qualidade de energia (confiabilidade e 
nível de tensão) estão sendo cada vez mais exigidas pelo órgão regulador, 
tornando-se uma tendência também de fator motivador. 

 

B.2 Melhoria da Qualidade com Smart Grid 
 

Alguns recursos das redes inteligentes podem impactar significativamente na 
melhoria do serviço prestado para os clientes de uma distribuidora de energia. O 
diagnóstico mais ágil e assertivo facilita o deslocamento das equipes de manutenção, 
reduzindo os tempos de atendimento. 

Os indicadores de DEC e FEC também podem ser reduzidos através de 
manobras automáticas que seccionam a rede deixando menor bloco de cargas possível 
sem energia para posterior reparo. Estas manobras podem ser feitas independentemente 
da atuação do operador, o que agilizará o processo e evitará falhas humanas. 

Considerando uma aplicação mais ampla, os sistemas de “Self Healing” podem 
também oferecer informações em tempo real (sms, e-mail,etc) para o cliente, sem 
necessidade deste contatar a distribuidora, além de proporcionar despacho automático 
de ordens de serviço para as equipes em campo com dados do ponto de defeito. 

Estes recursos, quando aplicados, proporcionarão redução de multas relativas à 
qualidade do serviço (DIC,FIC e DMIC), redução de demandas para os canais de 
atendimento e também de mão de obra em campo, pois aumentará significativamente a 
produtividade destas. 

 

 “Self Healing” 
 

A capacidade da rede de prover um autodiagnostico após defeito transitório ou 
permanente e de realizar comandos automáticos para restabelecimento do maior bloco 
de carga é denominada descrita pelo termo em inglês de “Self Healing”. Esta 
capacidade pressupõe a instalação prévia de equipamentos telecomandados (chaves, 
religadores e disjuntores) em número suficiente para seccionamento de menor trecho 
possível e da interface lógica constituída entre eles para sequenciamento de eventos. A 
comunicação entre os equipamentos e os centros de controle também é uma premissa 
para implantação desse recurso.  

A diferença básica da Automação Tradicional apresentada no Capítulo 2, para o 
sistema de “Self Healing” é a possibilidade de identificar o ponto de defeito e prover a 
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sequência para abertura e fechamento de chaves e religadores, seccionando a rede de 
forma otimizada e automática. 

Na automação tradicional, o mesmo seccionamento pode ser feito, porém o 
operador necessitará checar visualmente cada grandeza envolvida e operar via Scada a 
abertura e o fechamento de cada equipamento. 

À medida que os sistemas de distribuição se tornam mais complexos e com 
maior número de telecomandos, surgem oportunidades para aumentar a confiabilidade 
da rede. Uma distribuidora de energia pode obter vantagem quando possui múltiplas 
fontes de energia com rede em configuração em anel. 

No entanto, não é prático exigir dos operadores que realizem todas as 
verificações necessárias, como por exemplo, alternativas de manobras, mudança de taps 
necessárias, status do banco de capacitores e ajustes de proteção. Além disso, 
verificações de segurança devem ser realizadas para garantir que o equipamento não 
extrapole seus limites operativos, comprometendo a segurança. 

Embora os ganhos sejam significativos é preciso, durante a implantação das 
regras lógicas, especial atenção com a possível degradação da proteção, pois com a 
transferência de cargas a coordenação e a seletividade podem ser impactadas. Este risco 
pode ser mitigado durante os estudos para aplicação do sistema ou com a configuração 
de alterações automáticas das curvas de proteção dos equipamentos a depender da 
sequência de manobras automática. 

 

 Objetivos de Controle 
 

O “Self Healing” é um conceito amplo que abrange muitos objetivos em todo o 
sistema de controle da rede de distribuição, incluindo os seguintes:  

 serviço de restauração; 

 detecção de perda de coordenação; 

 redução de perdas elétricas; 

 balanceamento dinâmico de carga; 

 compartilhamento de dados com outros sistemas de controle; 

 detecção de falha de comunicação; 

 aumento da segurança. 
 

Estes objetivos são interdependentes. Por exemplo, a restauração de um 
alimentador pode resultar em condições de sobrecarga, queda de tensão excessiva, ou 
fator de potência degradação. O sistema de controle pode precisar transferir a carga a 
partir do alimentador sobrecarregado para alimentadores adjacentes ou, talvez, cortar 
cargas não críticas para aliviar sobrecargas reais ou previstas. 
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Nos casos em que existem múltiplas fontes, o sistema de controle seleciona o 
alimentador alternativo que tem a maior capacidade. O sistema de controle deve ser 
dinâmico na determinação de condições de sobrecarga, como por exemplo, uma falha 
que pode ocorrer durante a noite, quando a carga é muito leve. Então o sistema 
reconfigura para isolar a seção de linha em falta e restaura as demais cargas. Quando a 
manhã chega, a carga aumenta dramaticamente e sobrecarrega uma seção da linha. O 
sistema terá de reagir a essas mudanças dinâmicas e direcionar a carga para outra fonte 
que tem capacidade extra, ou aliviar carga para evitar dano ao equipamento [19]. 

Resumidamente o “Self Healing” possui as seguintes funções: 

 medição e controle; 

 localização de faltas; 

 isolamento de falhas; 

 verificações de segurança; 

 operação verificações de restrição; 

 análise de topologia; 

 cálculos elétricos; 

 registro de eventos; 

 visualização de alarmes; 

 monitoramento de comunicações. 
 

A depender da complexidade do sistema elétrico, da quantidade de 
equipamentos telecomandados na planta e restrições de comunicação, parte dessas 
funções pode não ser implantada. No entanto, ganhos poderão ser auferidos 
parcialmente com a aplicação do novo recurso tecnológico [19]. 

 

 Topologia em Anel e Sistemas de Comunicação 
 

A topologia em anel para o projeto de rede de distribuição é considerada como a 
melhor opção, tendo em vista que proporciona o fornecimento de energia dos 
alimentadores por outras fontes. Nessa topologia, tradicionalmente dois ou mais 
alimentadores operam entre si, radialmente, com um religador normalmente aberto entre 
eles [19]. 

Religadores telecomandados podem ser incluídos para isolar trechos de rede 
com defeito permanente através da filosofia de proteção e de religamento. Após o 
isolamento do trecho o operador pode transferir parte do alimentador para outra fonte 
através do comando dos religadores de “fronteira”, normalmente abertos [19]. 

A diferença para a auto recuperação é que a topologia em anel é um pré-
requisito para o projeto e não só a melhor opção. Adicionalmente, a automação 
tradicional não necessita da comunicação entre os equipamentos e nem de uma análise 
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em tempo real de algumas grandezas elétricas, o que reduz custo com canais de 
comunicação [19].   

 No entanto, ao implantar sistemas de “Self Healing” faz-se necessário 
considerar os custos adicionais de comunicação, tendo em vista que o monitoramento de 
grandezas como tensão, carregamento e corrente de todo o parque deverá ser feito em 
tempo real como subsídio para um algoritmo de tomada de decisão [19].  

Para a implantação do “Self Healing” é utilizado um controlador/concentrador 
de automação da distribuição, conhecido pelo termo inglês DAC (Distribution 
Automation Controller). A função deste dispositivo é receber as informações de todo o 
parque de equipamentos telecomandados e telemedidos, processar algoritmo de decisão 
e enviar comandos para atuação sequenciada dos equipamentos. Existem variações 
dessa tecnologia, mas em geral o conceito é o mesmo de ter uma inteligência 
centralizada para implantação da recomposição automática [19].  

 

 Exemplo de “Self Healing” 
 

Na figura abaixo temos uma rede de distribuição de energia com 4 fontes, 4 
disjuntores (DJ), 4 alimentadores e 12 religadores (R), sendo 4 (R3,R6, R9 e R12) no 
estado normalmente abertos (NA) e os outros normalmente fechados (NF): 

 

Figura B.3 – Exemplo circuito com implantação de “Self Healing” 

 

Esta rede é coberta por zonas que consistem em trechos que podem ser 
desconectados usando equipamento telecomandado. As zonas são: DJA-R1, R1-R2, R2-
R3, R3-R5-R6, R4-R5, R4-DJB, R6-R8-R9, R7-R8, R7-R12-DJC, DJD-R10-R12, R9-
R11 E R10-R11. Cada uma das zonas é alimentada por uma fonte por vez. 
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Chaves motorizadas podem ser incorporadas também no circuito, mas não 
podem ser consideradas para atuação sob carga, e a abertura destes dispositivos com 
passagem de corrente elétrica provavelmente causará danos aos equipamentos [19]. 

Importante considerar que cada sistema de distribuição tem uma capacidade 
máxima de carregamento. Esta capacidade tem de ser avaliada em função do limite 
máximo e nominal do transformador (fonte), dos equipamentos (chaves, religadores e 
disjuntores) e da bitola dos condutores. Particularmente, a bitola dos condutores em 
uma rede de distribuição varia frequentemente e este é um limitador relevante na 
determinação de alternativas para transferência de cargas [19]. 

Por exemplo, um curto-circuito permanente na zona R1-R2 resulta na abertura 
do religador R1, desernegizando também a zona R2-R3, embora neste trecho não exista 
defeito. O DAC então atua para isolar a zona com defeito através da abertura do 
religador R2 e na sequência envia comando para o fechamento do religador R3, 
restabelecendo o fornecimento em R2-R3. A zona DJA–R1-R2 permanece sem energia 
até que uma equipe seja deslocada para o local e repare o defeito [19]. 

Se o curto-circuito ocorresse na fonte 4, o DAC isolaria o trecho com defeito 
através da abertura do DJD, neste caso as zonas R9-R11, R10-R11 e R10-R12-DJD 
ficariam inicialmente sem energia. Para restabelecer as cargas o DAC poderia enviar 
comando de fechamento tanto para R9 quanto para R12. Para tomar esta decisão seria 
feita pelo DAC a seguinte avaliação: 

 valor da carga conectada na rede desenergizada; 

 capacidade de cada alimentador alternativo; 

 indicação de tensão no momento para cada alimentador alternativo; 

 status do canal de comunicação de cada equipamento a ser utilizado na 
transferência de carga; 

 quaisquer outras condições anormais relacionadas a cada alimentador. 
 

 Arquitetura de Controle 
 

As distribuidoras têm instalado equipamentos inteligentes denominados de IEDs 
(Intelligent Electronic Device). Os IEDs são dispositivos eletrônicos microprocessados 
que “controlam” equipamentos do sistema elétrico. IEDs típicos são controladores de 
taps, relês digitais de proteção, controladores de bancos de capacitores, controladores 
dos disjuntores/religadores e reguladores de tensão. Os IEDs proporcionam uma 
interface física (medição e controle) com os equipamentos [19]. 

O DAC localizado em uma subestação ou Centro de Operação possui interface 
com os IEDs por diferentes meios de comunicação. A arquitetura abaixo apresenta um 
exemplo típico com o DAC se comunicando via conexão serial com o relé de proteção 
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do disjuntor A (DJA) e com religadores de rede e disjuntores de outras subestações via 
rádio: 

 

 

 Figura B.4 – Arquitetura típica de controle do DAC 

 

Esta arquitetura proporciona ao DAC obter, do conjunto de alimentadores e 
subestações sob sua abrangência, os seguintes sinais de entrada e saída: 

 indicação de abertura/fechamento dos equipamentos; 

 indicação de tensão; 

 indicação de curto-circuito; 

 indicação de religamento automático dos equipamentos; 

 nível de corrente em tempo real; 

 informações sobre condições anormais; 

 comandos de abertura/fechamento; 

 comandos para ajustes de proteção. 
 

Pode ser útil, embora não necessária para exercer o controle dos equipamentos 
que o DAC tenha uma interface homem-máquina (IHM). Esta interface proporciona um 
diagnóstico do sistema em serviço e inclui: 

 status e controle; 

 diagrama on-line; 

 alertas sonoros; 

 status da sequência de automação; 

 visualizador da sequência de eventos. 
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 Sequência de Operação 
 

O DAC executa uma sequência de operação que é ilustrada na Figura B.5. A 
primeira etapa consiste em inicializar o controlador quando ele é ligado pela primeira 
vez, quando a sequência é desabilitada pelo operador ou quando o operador emite um 
comando de reiniciar estando a sequência ainda em estado desabilitado. 

Esta etapa serve para inicializar as variáveis internas e alarmes do software do 
controlador. A etapa seguinte coloca o DAC em estado desabilitado, que pode ser 
utilizado também quando ocorre alguma falha nas demais etapas da sequência de 
operação.  

Após o operador habilitar o sistema, ele entra em estado de disponibilidade ou 
de preparação para o monitoramento dos eventos que requererão uma análise específica. 
O sistema pode retornar a esta etapa da sequência após o restabelecimento de alguma 
carga que foi desligada momentaneamente. 

Nesta etapa, ao detectar um evento, o sistema passa para a etapa de atualização 
para que sejam verificadas todas as condições da lista de equipamentos da rede de 
distribuição. Esta etapa é particularmente importante, pois é através dela que se garante 
que as decisões serão tomadas tendo como base a configuração da rede mais atual [19]. 

Os eventos são ignorados quando estão relacionados com condições anormais 
como status de falha de religamento, serviços de linha viva, controle supervisório 
desabilitado ou falha de comunicação.  

No momento em que ocorre um evento de curto-circuito permanente a sequência 
passa para a análise de tomada de decisão. Após a análise, segue etapa de isolamento do 
trecho ou zona onde se encontra o defeito. Por fim, o sistema dispara os comandos para 
restabelecer a energia nas demais cargas [19]. 
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Figura B.5 – Sequência de operação DAC 

 

 Condições Anormais 
 

Existem restrições onde o DAC não deve atuar para que não haja risco de 
acidentes ou de danos aos equipamentos da rede de distribuição. Estas condições 
anormais basicamente consistem em: 

 trabalho em Redes Energizadas (Linha Viva); 

 sistema Supervisório (SCADA) desabilitado; 

 capacidade de auto religamentos dos dispositivos desabilitada; 

 falha no processo de diagnóstico nos equipamentos telecomandados; 

 falha na comunicação de dados; 

 falha em comando. 
 
É necessário que o software do DAC inclua quaisquer outras condições que 

possam comprometer a segurança operacional [19]. 
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 Considerações sobre a Proteção 
 

Considerando o aspecto de coordenação dos dispositivos de proteção, a 
metodologia mais comum utilizada é a da curva tempo versus corrente. Os dispositivos 
são parametrizados considerando níveis de sobrecorrente no tempo e, para isto, os 
engenheiros responsáveis selecionam curvas padrões, valores de pick-up (partida) e 
ajustes de tempo para configurar múltiplos dispositivos na rede de distribuição. 

A reconfiguração automática resulta em sistemas que podem perder a 
coordenação por sobrecorrente ou ter o fluxo de potência invertido e o nível de curto-
circuito alterado. O impacto da perda coordenação pode ser refletido em dispositivos a 
montante, inclusive disjuntores das subestações, onde um novo curto na rede resultaria 
em maior bloco de cargas interrompido. 

A solução para mitigar eventual perda de coordenação é definir grupos de 
proteção nos dispositivos, proporcionando ao DAC alterar grupos automaticamente 
após a reconfiguração da rede [19]. 

 

 Recomendações 
 

Algumas recomendações são especialmente importantes para os projetos de 
“Self Healing”:  

 ter capacidade de alterar grupos de proteção em relés e controles de religadores 
para preservar a coordenação efetiva; 

 monitorar o nível de tensão para evitar sobretensão nos circuitos; 

 supervisionar a rede para evitar atuação do DAC sob condições anormais; 

 excluir automaticamente da seleção, alimentadores sob condições anormais; 

 proporcionar dados e alertas da operação do DAC para o sistema Scada da 
distribuidora; 

 implementar um IHM local para facilitar treinamento, simulação e 
comissionamento; 

 considerar backup na comunicação do DAC para permitir a reconfiguração 
quando existir falha no canal principal. 

 

No futuro, serão necessários algoritmos ainda mais avançados para incorporar, 
no processo decisório da geração distribuída, gerenciamento de demanda, telemedição 
de clientes e outras funcionalidades das redes inteligentes [19]. 
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Anexo C 

CD com Arquivos Eletrônicos 

Os arquivos eletrônicos utilizados no presente trabalho encontram-se no CD 
anexado. O CD em foco possui as seguintes pastas representadas na Figura C.1 

. 

Figura C.1: Pastas do CD anexado 

A pasta Base Manobras possui os arquivos utilizados no estudo estatístico: 

 

Figura C.2: Arquivos da Pasta Base de Manobras 

A pasta Dados Técnicos possui os arquivos de dados dos alimentadores XXX-17 
e XXX-21: 

 

Figura C.3: Arquivos da Pasta Dados Técnicos 

 

A pasta Estudo Estatístico possui arquivo utilizado para cálculo dos tempos 
médios: 



 

125 
 

 

Figura C.4: Arquivo estudo estatístico 

 

A pasta Simulador possui arquivo desenvolvido para simular os ganhos de 
qualidade e gerar priorização: 

 

 

Figura C.5: Arquivo Simulador 

 


