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NOTA 

Em virtude do contínuo desenvolvimento de seus produtos, a informação contida neste documento está 
sujeita a alterações e/ou modificações sem prévia notificação.  A Spin não se considera responsável por 

erros de digitação ou interpretação das informações aqui contidas; e/ou por danos e prejuízos causados / 
gerados a terceiros. O conteúdo desta publicação poderá ser alterado a qualquer momento sem que exista 
a obrigação de notificar qualquer parte envolvida; isto não implicará, em nenhuma hipótese, em alterações, 

reclamações, ou extensão de garantia. 

 

 

A seguir são estão exemplificados os estilos para serem utilizados com os ícones de atenção do texto. O 
estilo é Atenção – ícones. 

Cuidado! Indica que o usuário deverá proceder exatamente como descrito neste manual, sob pena de 
danificar ou configurar errado o equipamento. 

Dica. Indica informações úteis e rápidas para solução de pequenos problemas.  

Perigo! Indica que o usuário deverá proceder exatamente como descrito neste manual, sob risco de choque 
ou descarga elétrica. 
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1. GLOSSÁRIO 

Evento: refere-se a um incidente que ocorre na rede elétrica; a maioria das vezes é uma interrupção no 
serviço, por exemplo: falha em uma linha, ou um transformador queimado por um raio, etc. 

Interrupção: Não energização da rede elétrica no que o serviço de um ou vários clientes é suspenso.   

Dispositivo de Interrupção: faz referência a um elemento da rede que abre ou fecha um circuito ou parte 
deste. Os elementos de interrupção são sugadores, disjuntores, religadores, fusíveis, etc. Algumas vezes, 
os términos "switch" e "dispositivos de interrupção" são usados como sinônimos. 

Equipamento de seccionamento: refere-se a um elemento da rede que abre ou fecha um circuito ou parte 
dele. Os elementos de seccionamento são: disjuntores, fusíveis, religadores, seccionadores, etc. 

Manobra: É uma operação (abertura / fechamento) em um equipamento de seccionamento da rede elétrica. 
Esta operação pode modificar o estado topológico da rede elétrica. 

Action₀OMS (Outage Management System): Sistema de Gestão de Interrupções do serviço de energia 
elétrica. 

TCS (Trouble Call System): Sistema de Gestão de chamados sobre problemas ou reclamações. 

CMS (Crew Management System): Sistema de Gestão de Equipes de atendimento. 

IVR (Interactive Voice Response): É uma tecnologia que permite ao sistema de atendimento de problemas 
interagir com as pessoas que o chamam, fornecendo informação sobre eventos existentes, ou recebendo 
informação de quem chama (seja por reconhecimento de voz ou por reconhecimento de tons) 

SCADA (Supervisory Controle and Data Acquisition): Sistema Supervisório de Controle e Aquisição de 
Dados. 

AMI / AMR (Advance Metering Infrastructure/Automatic Metering Reading): É uma tecnologia que permite à 
empresa de energia elétrica receber dados dos medidores de energia de seus clientes. AMI ou AMR podem 
ser utilizadas para detectar zonas sem fornecimento de energia elétrica. 

Nodo: um ponto topológico na rede. 

Seccionamentos, Pontes, Terras: Os seccionamentos se referem à abertura de uma linha aonde não se 
encontra nenhum equipamento de seccionamento presente. Uma ponte é uma seção de linha temporária 
entre dois pontos da rede. Terra, é um nodo da rede conectado ao chão temporalmente. 

Rastreamento (acima, abaixo, entre dois pontos): É uma função para visualizar a rota do fluxo elétrico, 
começando de um nodo dado. 

Operador do Serviço de chamadas (tele operador): Pessoa que recebe as chamadas feitas para reportar 
problemas com o serviço de energia elétrica. 

 

 

 

 

 

2. DESCRIÇÃO GERAL 

Action₀OMS (Outage Management System) é uma aplicação encarregada da gestão de eventos, causados 
por alterações topológicas na rede elétrica. Também registra os blecautes (saídas, perdas), mostra 
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graficamente o estado de energização ou não energização da rede e infere os blecautes (saídas) a 
montante, em qualquer ponto da rede. Os blecautes (saídas) ocorrem como resultado da operação de 
qualquer dos elementos de seccionamento controlados e/ou monitorados pelo SCADA, ou por aqueles não 
monitorados e operados manualmente. 

Nestas condições, qualquer operação tele controlada ou monitorada pelo SCADA (por exemplo, a abertura 
de um relé de proteção) faz que o Action₀OMS visualize quais áreas e segmentos da rede foram afetadas 
durante a operação, usando diferentes cores para mostrar as áreas energizadas ou não energizadas. 

O Action₀OMS visualiza um mapa de referência (cartografia) da rede de Média e Baixa tensão. Além disso 
visualiza um diagrama unifilar da rede de Alta tensão. 

O Action₀OMS se constitui para o operador em uma parte essencial adicional ao sistema SCADA, já que os 
equipamentos de seccionamento não tele controlado podem ser operados a partir do mapa. As manobras 
destes equipamentos são informadas por radio ao operador, de maneira que ele execute a operação do 
sistema em modo simulado (em oposição ao modo tele controlado que é em tempo real). Desta forma, o 
Action₀OMS permite registrar qualquer operação da rede elétrica, incluindo aquelas que não estão 
automatizadas pelo SCADA. 

Já que o Action₀OMS identifica (quando foi notificado automaticamente pelo SCADA ou manualmente pelo 
operador) quando um nodo está energizado ou não energizado; o sistema tem um registro histórico das 
energizações / faltas (frequência e duração) de cada nodo e consequentemente, pode calcular os 
indicadores de qualidade de serviço, tais como, DIC, DMIC, FIC, DCRI e outros requeridos pelas agências 
reguladoras. 

O Action₀OMS recebe periodicamente a informação da potência injetada aos circuitos de meia tensão (via a 
interface com o SCADA). Com esta informação o Action₀OMS calcula para cada interrupção, não só os kVA 
instalados fora de serviço, mas também a energia que não foi distribuída como consequência de dita 
interrupção. 

3. APRESENTAÇÃO VISUAL DO SISTEMA 

O produto Action₀OMS apresenta uma interface gráfica com informações geográficas para o usuário, e a 
apresentação em camadas de múltiplas vistas da rede elétrica de Alta, Média e Baixa tensão, assim como 
um mapa da base cartográfica da região. 

Os desdobramentos da rede elétrica mostram os elementos topológicos, tais como disjuntores, 
religadores, seccionadores, fusíveis, etc. Normalmente no Action₀OMS, as cores indicativas de estado dos 
equipamentos de seccionamento são: Vermelho, para indicar que está fechado e Verde para indicar que 
está aberto. Entretanto, estas cores (ou simbologia) podem adaptar-se ao cliente de acordo aos requisitos 
de cada implementação. 

O Action₀OMS também pode visualizar a rede de transmissão e sub-transmissão, normalmente quando não 
se conta com o sistema SCADA. Isto se pode ser feito tanto geograficamente como por meio de um 
diagrama unifilar; assim o operador pode ter diferentes janelas para a rede de Alta, Média e Baixa tensão. 

 

A interface gráfica do Action₀OMS conta com as funções de zoom (aproximação) e deslocamento (panning). 
Também conta com um motor de busca para dispositivos de interrupção e equipamentos de 
seccionamento, que procura objetos similares na base de dados. 

A busca de disjuntores pode ser realizada de diferentes maneiras, como: direção, estado, tipo (interruptor 
de circuito, seccionadora de transferência, etc.) etc. 

Para informar ao operador sobre o estado atual da rede, o Action₀OMS requer o estado operacional (aberto 
/ fechado) dos dispositivos de interrupção da rede de distribuição, e em alguns casos da rede de 
transmissão. Esta informação tem duas fontes: 
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A primeira fonte é o SCADA, que informa em tempo real e automaticamente o estado das modificações de 
qualquer elemento tele controlado. De maneira automática, o Action₀OMS calcula as áreas energizadas e 
não energizadas usando seu processador topológico, para notificar o novo estado de cada dispositivo da 
rede. 

Por outro lado, para os elementos não tele controlados, a interface gráfica do Action₀OMS permite ao 
operador registrar informação das operações que afetam os dispositivos de interrupção, apenas fazendo 
clique no interruptor correspondente e enchendo a informação requerida pelo quadro de diálogo do 
Action₀OMS. Uma vez a operação simulada é validada pelo operador, o Action₀OMS calcula as áreas 
energizadas e não energizadas usando seu processador topológico e notifica o novo estado de cada 
dispositivo da rede. 

Dado que a base de dados topológica do Action₀OMS é originada da base de dados de distribuição (ou base 
de dados GIS), os diagramas de média e baixa tensão na tela (ou telas, já que o Action₀OMS conta com 
múltiplas visualizações) são georeferenciados. 

Em consequência, é possível mostrar a rede de média tensão, com seu mapa cartográfico no fundo; desta 
maneira o operador pode identificar que áreas da cidade ou região contam com serviço e quais não. 
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4. OPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA: EVENTOS E MANOBRAS 

4.1 TRATAMENTO DE INTERRUPÇÕES - GESTÃO DE EVENTOS 

Uma interrupção ou corte de energia é a não energização de um setor da rede elétrica que, como 
consequência, corta a entrega de energia de um ou vários clientes. Uma não energização sem clientes 
afetados não é considerada uma interrupção pelo Action₀OMS. Para o Action₀OMS uma interrupção do 
fornecimento de energia elétrica é considerada um evento. 

Os eventos são criados de três maneiras diferentes: 

 Mediante uma manobra realizada pelo SCADA. 

 Mediante uma manobra realizada (simulada) manualmente pelo operador. 

 Mediante uma ou mais chamadas informando problemas na rede. 

 Mediante a programação de um blecaute. 

No Action₀OMS, há diferentes estados e tipos de eventos: 

 Predição (amarelo): Um evento preditivo é criado pelas chamadas informativas de problemas. 
A provável localização da falha se prediz de forma automática pelo Localizador de falhas na 
rede do Action₀OMS. 

 Confirmado (vermelho): Um evento confirmado é criado pela abertura de um dispositivo de 
interrupção ou uma interrupção que foi informada ao operador do Action₀OMS. 

 Fechado - Serviço Restaurado (verde): Um evento se restabelece quando todos os clientes 
afetados por uma interrupção do serviço têm novamente serviço de energia elétrica. 

 Cancelado (cinza): Um evento cancelado é o resultado de um falso alarme. As predições de 
interrupções podem ser canceladas. Interrupções restauradas e/ou confirmadas não podem 
ser canceladas ou apagadas. 

 Gravado (azul): Este estado indica que os materiais e mão de obra utilizada, para um evento, 
foram registrados. 

 Programado (bege): Um evento se programa para executar em um tempo futuro e fazer 
manutenção à rede, ampliação, remodelação, etc. 

 Atribuição da equipe: Se alguma equipe tiver eventos atribuídos, a informação do evento é 
mostrada em negrito. Isto é independente da cor ou estado do evento. 
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Tela Principal de Eventos de Interrupções 

 

Os eventos se mostram com uma cor diferente, dependendo de seu estado. Estas cores podem ser 
personalizadas pelo operador. 

Na imagem superior, mostra-se um desdobramento operativo típico. Há eventos com diferentes estados, 
incluindo restabelecidos e fechados. Para cada evento se mostram dados importantes, tais como o número 
de clientes afetados, kVA afetados, o número de clientes críticos afetados, o número de chamadas, etc. 

Quando se restaura uma interrupção do serviço, o operador ou o chefe da equipe pode introduzir ou 
modificar o tempo e o pessoal que trabalhou em dito evento. O chefe de equipe também pode registrar os 
materiais utilizados durante a interrupção. 

Depois que dos materiais e mão de obra foram registrados, o evento se fecha por completo e o custo total 
dos recursos utilizados nesta, pode-se calcular. 

 

O operador pode ver eventos anteriores, procurar eventos por data, consultar o estado do evento, equipe 
atribuída, a zona e/ou causa da interrupção.  

4.2  MANOBRAS 

Uma manobra é uma operação no equipamento de interrupção (Abrir ou Fechar). Os aplicativos do 
Action₀OMS registram as operações feitas em qualquer elemento da rede, conservando as informações das 
operações executadas nos dispositivos, para propósitos estatísticos. 

Uma manobra pode ser executada manualmente pelo operador, fazendo clique sobre a o equipamento de 
interrupção, ou automaticamente pelo SCADA. Cada manobra realizada manualmente é analisada com 
respeito a sua viabilidade de execução com carga, interferência com outras manobras, e autorização do 
operador antes da execução.  

Um evento de perda de energia (abertura) é o resultado de uma análise topológica, feita a cada vez que o 
sistema Action₀OMS recebe ou executa uma manobra. O processador topológico determina se uma 
operação específica gera um blecaute (saída, perda) ou não. Portanto, é possível ter operações na rede que 
não geram blecautes. Este é o caso de seções de circuitos em anel ou em circuitos paralelos redundantes.  

 

Uma vez o sistema registrou as manobras e os blecautes (saídas, perdas), é possível obter informação útil 
da base de dados do Action₀OMS. Por exemplo: o operador pode solicitar consultas ao sistema a respeito 
dos transformadores ou clientes afetados por certa manobra. Estas consultas se podem fazer com 
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qualquer operação passada.  Para uma análise mais detalhada da informação, cada consulta pode ser 
exportada para Excel™. 

As manobras também podem ser realizadas sobre linhas onde não há dispositivos de interrupção. Assim, à 
abertura de uma linha sem dispositivos de interrupção lhe chama seccionamento. Igualmente à localização 
de uma linha temporária entre dois nodos lhe chama uma ponte. O último tipo de manobra possível é o de 
aterramento, que conecta um nodo a terra. As manobras de aterramento não causam falta de energização: 
sua função é indicar ao operador quais as zonas que estão aterradas. 

4.2.1  Seccionamentos, Pontes e Aterramentos 

Há manobras que também podem realizar-se na rede, quando não existe nenhum equipamento de 
interrupção em dita locação. Um Seccionamento é a abertura de uma linha, uma Ponte é uma seção de 
linha temporária entre dois pontos da rede e o Aterramento é um nodo da rede temporalmente conectado a 
terra.  

4.2.2 Localização de Falhas 

O Action₀OMS possui um módulo Localizador automático de falhas, que a partir do registro de muitas 
chamadas dos clientes informando problemas na rede, encontra e produz a visualização da localização 
provável (ponto comum, ou elemento de seccionamento comum) da interrupção e mostra a rota a 
montante dos pontos referidos pelas chamadas registradas. 

O usuário tem diferentes opções para localizar o ponto de interrupção e também pode escolher se prefere 
faze-lo de automaticamente ou manualmente. As opções de localização são: ponto comum, seccionadora 
comum, ou lista de seccionadores. 

 

 Ponto comum - Nesta opção o sistema localiza o nodo comum a montante das localizações referidas 
nas chamadas disponíveis. Em modo manual os pontos de chamada devem ser selecionados 
manualmente. 

 

 Selecionador comum - Com esta opção o usuário pode localizar o elemento de seccionamento mais 
próximo a montante dos pontos das chamadas e que seja comum a todos os pontos das chamadas. 
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 Lista de selecionadores comuns - Com esta opção o usuário obtém todos os seccionadores a 
montante dos pontos das chamadas. Isto é útil porque permite ao operador ter várias opções, em 
caso de que o primeiro seccionador ou ponto comum não seja o ponto de interrupção. 

 

4.2.3 Localização Automática de Falhas 

Com a opção de localização automática, cada nova chamada que chega ao sistema dispara o processo de 
localização de Falhas. As chamadas se acumulam de maneira que o ponto ou seccionadora comum troca 
em linha, sem que o operador necessite selecionar os pontos de chamada. 
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4.2.4 Opções de Rastreamento 

As opções de rastreamento (acima, abaixo ou entre pontos) são usadas para determinar a rota do fluxo 
elétrico a partir dos pontos dados por uma manobra simulada, simulação de cargas afetadas e localização 
de falhas.  

 Rastreamento para cima - A opção de rastreamento para cima permite marcar a rede no sentido 
contrário do fluxo de potência (para montante), de um ponto definido pelo usuário. É útil para mostrar a 
partir de onde um ponto determinado está sendo alimentando, e para detectar conexões em anel na 
rede. 

 Rastreamento para baixo - O rastreamento para baixo marca a rede no sentido do fluxo de potência, 
a partir de um ponto determinado pelo usuário. É útil para mostrar que parte da rede elétrica está 
afetada, quando houver uma interrupção no ponto selecionado pelo usuário. 

 Rastreamento entre dois pontos - O rastreamento entre dois pontos marca a rede de um ponto 
determinado pelo usuário até outro ponto também determinado pelo usuário. É independente do 
sentido do fluxo de potência. É útil para mostrar a possibilidade de um ponto ser topologicamente 
alimentado desde outro ponto (para o caso de transferências). 

4.2.5  Pós Edição de Registros de Manobras 

Os registros de manobras, na base de dados, podem ser modificados dentro de certas restrições. Isto é 
importante porque a informação inserida manualmente está propensa a erros. Qualquer modificação de 
registros de manobras vai gerar mudanças automáticas nos cálculos dos indicadores de qualidade e 
serviço. 

Estas modificações são verificadas por regras de integridade topológica, com o fim de impedir os usuários 
de registrar informação ilógica/inconsistente ou de alterar a sequência cronológica das manobras. 
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5. GESTÃO DE CHAMADAS E EQUIPES 

5.1 GESTÃO DE CHAMADAS (TCS) 

Chamadas telefônicas são feitas pelos clientes para reportar interrupções e falhas na rede elétrica. Estas 
chamadas chegam ao Action₀OMS através de uma Janela de Diálogo de Registro de Chamadas (ver 
imagem abaixo). A informação dos clientes sem energia também pode vir de outras fontes diferentes, tais 
como IVR ou AMI. 

As chamadas que reportam problemas são visualizadas no mapa do Action₀OMS como uma rede de 
Registros de Chamadas depois que o sistema criar um “Ticket” (um “Ticket” é uma chamada reconhecida 
como uma chamada que realmente reporta um problema isto é uma falha). Qualquer Ticket criado 
automaticamente tem dois possíveis encaminhamentos: 

 Se até então o sistema desconhece que há uma interrupção na área reportada, uma interrupção 
preditiva é criada pelo sistema. 

 Se uma interrupção existente (preditiva ou confirmada) já é conhecida como existente na mesma 
área, o “Ticket” (chamada) é associado a esta interrupção. 

A área é definida como a rede (com todos os ramais) à jusante dos dispositivos de interrupção e pontos 
comuns. Quando ingressam mais chamadas e a falha não é identificada, o Localizador automático de falhas 
escolherá dinamicamente um novo dispositivo de interrupção e marcará a rede afetada, e os clientes, e 
transformadores envolvidos. 

 

A figura acima mostra a forma como o tele operador deve administrar as chamadas.  

Através deste formulário, as chamada telefônicas serão registradas e os clientes poderão ser identificados 
por meio de acesso ao banco de dados do sistema comercial e localizados na rede elétrica.  A possível 
causa e o alcance da interrupção se estabelecerão em forma preliminar. O sistema também mostrará ao 
tele operador informação útil para o cliente, tais como eventos já reportados e conhecidos e até mesmo o 
tempo estimado para o restabelecimento do fornecimento.  

O formulário se divide em cinco seções: 
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1. Dados da pessoa que chama e identificação de clientes 

Aqui a pessoa que faz a chamada pode se identificar pelo número de conta, telefone, nome ou endereço. 
Depois de escrever qualquer destes dados e pressionar o botão Aceitar, outros dados se mostram de 
acordo com a informação presente na base de dados de clientes. Nos casos que exista uma interface 
dinâmica e “on-line” com a base de dados comercial, a informação será precisa. Quando não há tal interface, 
pode ser mantida uma base de dados de clientes local ao Action₀OMS, e se não houver mudanças 
demasiadas na base de dados comercial de clientes, pode ser suficiente, atualizar a base local a cada 
semana. 

Durante o processo de identificação do cliente, é utilizado um mecanismo de consulta, bastante eficiente, 
para encontrar rapidamente a pessoa que fez a chamada. 

 

Quando um IVR ou um sistema similar com identificador de chamadas estão pressentes, o cliente também 
pode ser identificado automaticamente por seu número de telefone, registrado na base de dados de 
clientes. 

 

2. Clientes Conectados à Rede 

 

Como o sistema Action₀OMS faz a modelagem da rede até o medidor do cliente, o sistema sabe em todo 
momento a que transformador e alimentador está conectado o cliente e estes dados são visualizados tal 
como mostrado na imagem acima. O estado topológico do GIS da rede e dos alimentadores relacionados 
pode diferir dos alimentadores atuais devido a manobras e/ou devido a trocas permanentes na topologia da 
rede. Por isto são apresentadas duas indicações: a que geograficamente deveria ser o alimentador para 
este cliente e qual o alimentador de fato atualmente servindo este cliente. 

A lâmpada indica se há atualmente (lâmpada - cor amarela) ou não (lâmpada apagada, como na imagem 
acima) alguma interrupção conhecida na rede, na localização do cliente que está chamando. 

 

 

 

 

 

3. Conhecimento dos dados da Interrupção 
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Os clientes de uma determinada área, por meio do Localizador de Falhas, são automaticamente atribuídos 
às interrupções existentes e esta informação poderá ser fornecida aos clientes que chamam pela primeira 
vez ou aos que chamarem novamente. 

 

4. Dados da Chamada 

 

Aqui, o tele operador faz o primeiro filtro para identificar a causa e a localização da interrupção. Ele faz 
algumas perguntas ao cliente para clarificar em primeiro lugar, se a interrupção foi devido a um problema 
interno na casa do cliente, ou se os vizinhos também estão afetados. O sistema dispõe de um mecanismo 
de pesquisa configurável, por meio da qual este processo pode ser feito de uma forma sistemática.  

Depois de pressionar Criar Ticket, a chamada é reconhecida e registrada no sistema. Uma nova interrupção 
preditiva é criada, se ainda não for conhecida esta interrupção na área. Na tela do mapa do Action₀OMS, um 
símbolo de telefone vermelho é desenhado na área do cliente e a tela se ajusta de forma a ficar centrada 
sobre esse telefone. Podem-se ver, na tela principal de interrupções, os dados das interrupções preditivas 
(cor amarela para falha), tais como os dispositivos comuns de seccionamento, os clientes e 
transformadores possivelmente afetados, etc. 

Além do mais, a chamada pode ser processada no quadro de dialogo de chamadas da janela de 
interrupções, onde estas chamadas podem ser atribuídas a uma localização na rede elétrica. 

 

5.  Lista de Tickets (Registros de Chamadas) 
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Na parte inferior da janela do TCS, é visualizada a lista de chamadas que foram registradas. Esta lista pode 
ser filtrada e ordenada por vários critérios, à escolha do operador. 

5.2 GESTÃO DE EQUIPES E ORDENS DE TRABALHO 

Este módulo permite ao operador alocar uma equipe de manutenção a um evento ocorrido. O operador 
deverá providenciar uma ordem de trabalho para a equipe que foi alocada; inicialmente para inspecionar, e 
em seguida para reparar a falha, ou levar a cabo a manutenção programada. 

 

É mostrada uma lista das equipes, para que se possa selecionar uma delas e alocá-la à ocorrência (evento). 
Na lista são identificadas as equipes que se encontram livres, para as quais é melhor alocar a ocorrência. As 
equipes e os elementos que serão empregados podem ser liberados manualmente pelo operador. Um 
evento com uma equipe atribuída é identificado, na tela principal de eventos, por um texto ressaltado. 
Também pode-se ver o pessoal que está em cada veículo de atendimento. 

Depois de atribuir à equipe a um evento, cria-se uma Ordem de Trabalho.  É possível selecionar as 
atividades ou trabalhos a serem realizados pela equipe. Adicionalmente, é possível ver ou imprimir a ordem 
de trabalho que foi criada. 

Se um sistema AVL- Localizador automático de veículos estiver disponível, o operador pode seguir os 
veículos pela visualização geográfica no mapa do Action₀OMS. Inclusive sem um GPS, os veículos podem 
ser localizados e movidos manualmente no mapa pelo operador, conforme vão informando por voz sua 
posição. 

O sistema registra automaticamente o tempo total dedicado a um evento, o tipo de evento e que recursos 
humanos se utilizaram no evento. A mão de obra e os materiais utilizados adicionalmente na reparação 
podem também ser editados na ficha Materiais: 
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Visualização de chamadas 

 

 

Depois de selecionar um evento, podem-se observar as chamadas com ele relacionadas, que aparecem em 
uma lista, mostrada da figura acima. Podem-se aplicar filtros nesta lista para visualizar as chamadas para 
diferentes eventos, tipo de evento, data, zona, endereço, transformadores e alimentadores. 

As chamadas que foram realizadas por pessoas que não são clientes, tais como passantes, polícia, etc., 
serão visualizadas na segunda lista, mais abaixo. São denominadas chamadas não conectadas. Depois de 
selecionar uma destas chamadas, pode-se referenciá-la à rede elétrica manualmente, clicando-se sobre o 
botão Associar chamada à rede e escolhendo-se através de um clique em um nodo na tela principal da 
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rede. Adicionalmente, pode-se visualizar o transformador que alimenta o local em que está a pessoa que 
está chamando. 

6. CÁLCULO DE INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO 

Para cada ocorrência que origina um blecaute (abertura, saída, perda), cria-se um registro na tabela de 
“Blecautes”.  Este registro, criado a partir do evento de perda de energia no transformador de distribuição é 
completado, quando o transformador é ré-energizado; desta maneira ao final de cada registro de blecaute 
se terá informação das manobras de abertura e de fechamento. 

A energização de um transformador de distribuição se realiza através da operação de um dispositivo de 
interrupção, que não necessariamente é o mesmo dispositivo de interrupção que originou o blecaute. 

6.1 CÁLCULO DOS INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO 

Com os registros de blecautes, os registros de manobras e a informação de que transformadores fornecem 
energia para cada ponto consumidor (cliente) é possível criar diferentes classes de relatórios e obter 
indicadores de qualidade de serviço do sistema em um período dado.  

Os indicadores podem incluir DIC, FIC, DMIC, DCRI e muitos outros.  Os relatórios dos indicadores podem ser 
ajustados de acordo com as necessidades de cada concessionária. 

6.2 CÁLCULO DE ENERGIA NÃO FORNECIDA 

Os aplicativos do Action₀OMS calculam a energia não fornecida por interrupção usando como base uma 
projeção de demanda e os kVA (potência) envolvida no momento da ocorrência. Assim quando ocorre uma 
interrupção do serviço, o Action₀OMS sabe quantos kVA foram interrompidos e sabe que percentagem do 
sistema elétrico esta por fora.  Quando a energia é restaurada o Action₀OMS pode estimar a demanda que 
não foi atendida multiplicando a percentagem de kVA afetados pela integral da curva de demanda 
projetada no intervalo de tempo da interrupção. Igualmente se podem usar outros fatores de peso como 
kWH faturados interrompidos ou números de usuários interrompidos. 

7. RELATÓRIOS 

O Action₀OMS permite a geração de um conjunto de relatórios padronizados utilizados para fornecer 
completa informação sobre a operação do sistema.  

Estes relatórios oferecem ao usuário, operador, engenheiro ou chefe do centro de controle, toda a 
informação necessária sobre o estado atual da rede, como por exemplo quantas interrupções ocorreram no 
dia, quantos usuários ficaram sem energia, e/ou como estão os indicadores de qualidade do serviço. 

Os seguintes relatórios estão prontos e são fornecidos na versão padrão dos Aplicativos do Action₀OMS: 

 Relatório de Manobras 

 Relatório de Interrupções (Saídas) 

 Relatório de Não fornecimentos 

 Relatório de Indicadores definidos na Norma IEEE 1366 de 2003 (SAIDI,CAIFI,CAIDI, SAIFI, ASAI,CIII, 
e MAIFI) 

 Outros relatórios exigidos pelos órgãos reguladores (ANEEL) 

 

Juntamente om os relatórios operativos também há relatórios históricos e estatísticos sobre a operação da 
rede. Estes relatórios são mais executivos e estão enfocados para a otimização da utilização dos recursos 
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da concessionária de em energia elétrica para o planejamento de longo prazo. Estes relatórios incluem 
estatísticas como: 

- Numero de Eventos Por Causa 

- Tempo Médio Por Causa 

- Custo de Eventos 

- Tempo Médio Por Zona 

- Causa de Evento Por Zona 

Para a geração dos relatórios é utilizado o software largamente conhecido “Crystal Reports”, excelente 
ferramenta que pode ser configurada facilmente para novos relatórios e implementações. 

Para gerar relatórios definidos por usuários avançados, a interface do Action₀OMS apresenta dois geradores 
de relatórios. O primeiro gerador permite ao usuário executar uma consulta SQL. Enquanto o segundo 
gerador permite criar um formulário de relatórios associado a uma consulta. Uma vez que a consulta tenha 
sido escrita, pode-se incorporar ao sistema, como relatórios personalizados, predefinidos pelo sistema. 

Em suma, quando a consulta solicitada pelo operador, o Action₀OMS desdobra a informação da mesma 
forma que faz para os relatórios padronizados. Esta informação se pode exportar diretamente ao Excel™, 
XML ou CSV. 

 
 

 

 


