
SOLUÇÃO PARA CONCESSIONÁRIAS 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Introdução
Agências regulamentadoras de energia elétrica têm como função principal estabelecer padrões e
fiscalizar os serviços relacionados ao mercado, a fim de obter uma tarifa adequada e um
fornecimento de energia qualificado ao consumidor. Diversos indicadores de qualidade desse
serviço têm sido padronizados e usados para expressar características da energia entregue,
como o Indicador de Qualidade do Atendimento.

A Qualidade do Atendimento se concentra no relacionamento comercial entre empresa e cliente.
Para exemplificar, podem-se citar os procedimentos para ligação de nova unidade consumidora,
para religamento de consumidor, para elaboração de estudos e orçamentos de serviços na rede
de distribuição, entre outros. Uma forma de avaliar e mensurar tais atributos é verificar e registrar
o tempo médio para realização de cada uma destas atividades comerciais. Este trabalho
apresenta uma solução Smart Grid (rede inteligente) encarregada da gestão e registros dos
eventos, causados por alterações topológicas na rede elétrica, a fim de otimizar o serviço de
atendimento das concessionarias e, consequentemente, melhorar seus indicadores de qualidade.
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Material e Métodos
O sistema desenvolvido é um software, chamado Action₀OMS, que gerencia os eventos causados por

alterações topológicas na rede de distribuição, registrando as interrupções no fornecimento de energia e

apresentando de maneira gráfica os estados de energização de qualquer ponto da rede, resultados da

operação de qualquer dos elementos de seccionamento. Esta informação é gerada ou automaticamente,

pelo SCADA ligado ao OMS, ou manualmente pelo despachante a partir de, por exemplo, uma chamada

telefônica. Para cada evento existem informações referentes ao seu estado atual (carga perdida, usuários

afetados, etc.), as manobras associadas a ele (chaves abertas/fechadas), a equipe móvel de manutenção

alocada aos chamados telefônicos geradores do evento e aos serviços e materiais utilizados na sua

normalização. As equipes de manutenção possuem tablets com um aplicativo que, em tempo real, recebe

a alocação do serviço e lança todas as ações e informações necessárias para sua solução. Na última

etapa de um atendimento, são lançados os materiais e serviços utilizados, permitindo o cálculo do custo

total dessa operação. Todos estes dados são armazenados em um banco de dados relacional disponível

na empresa para consultas. Dentre as principais utilidades do sistema está o cálculo de todos os

indicadores de qualidade de serviço das agências reguladoras, tais como, DIC, DMIC, DEC, FEC, etc. É

possível receber também informações sobre a potência injetada nos circuitos de média tensão para

possível cálculo da potência instalada fora de serviço ou da energia não distribuída.Resultados e Discussão

Com os registros de interrupções, as manobras e as informações referentes a todos os ativos da rede de distribuição (subestações, disjuntores, linhas, transformadores, chaves, postes, etc.) é possível gerar relatórios

fornecendo toda a informação necessária sobre o estado atual da rede, tais como a quantidade interrupções em andamento e que ocorreram em dado período, o número de usuários atualmente sem energia e que ficaram

sem energia durante dado período, os indicadores de qualidade do serviço, manobras feitas em um dado dispositivo de seccionamento ou em um grupo de dispositivos, usuários e transformadores afetados em uma

interrupção, indicadores de qualidade definidos na Norma IEEE 1366 de 2003, assim como pelos órgãos reguladores do Brasil (ANEEL). Além dos relatórios prontos, é possível gerar qualquer novo relatório por meio de

consultas SQL ao banco de dados relacional do sistema (Oracle, SQL Server, etc.).

Conclusões
As concessionárias de distribuição de energia têm sua saúde financeira fortemente vinculada à energia que vendem aos clientes. Três principais fatores impactam diretamente nessa receita: o preço do kVA/hora, a perda 

associada à interrupção do fornecimento da energia e às multas aplicadas pelos órgãos reguladores devido à baixa qualidade do produto/serviço prestado. Além disso, o preço da energia tem seu reajuste vinculado ao 

atingimento de metas de qualidade, mensuradas por indicadores definidos pelos órgãos reguladores (ANEEL). O software tipo Action₀OMS, apresentado neste artigo, é uma tendência obrigatória de todas as 

concessionárias distribuição, pois, além de calcular os indicadores de forma rápida e precisa, dentro dos critérios das agências reguladoras, agiliza o processo de solução de interrupções, reduzindo tempo e frequência de 

falhas.


