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Resumo
A Spin Engenharia implantou diversos centros de operação de concessionárias de distribuição, como os
centros da CEB, CELPE, CEEE, CELPA, etc. Nestes centros, o software SCADA faz o controle supervisivo das
subestações e, mais recentemente, das chaves de poste distribuídas na rede de média e baixa tensão (13,8 kV,
220/110 V). Por meio de uma parceria com a empresas EnergyCo, com sede na Colômbia, a Spin integrou o seu
novo SCADA ao software de OMS/DMS (Outage Management System/Distributed Management System) desta
empresa, criando uma poderosa solução para a operação de centros de distribuição de energia. Esta solução
tem tanto os módulos de software como os manuais em português e permite que se mantenha uma base de
dados georreferenciada de todos os ativos da concessionária numa estrutura adequada para a utilização em
ambiente de tempo real.
Além da operação sobre telas georreferenciada, o sistema tem um conjunto de ferramentas de mobilidade que
permite aos técnicos, utilizando tablets e smartphones, terem acesso a todas as telas do SCADA, do GIS e do
DMS/OMS.
Este trabalho apresenta a integração desta solução aos sistemas existentes na concessionária de distribuição,
como o GIS, o banco de dados de clientes, etc.
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1. Introdução
O sistema SCADA integrado a um software de estima de estado e análise de contingências (módulo de EMS: Energy
Management System) possibilita o despacho de cargas no nível de transmissão entre as diversas subestações de uma
concessionária de distribuição. A Spin em parceria a Unicamp, em 2001, implementou na CEB (Companhia Energética
de Brasília) um sistema com estas características [1], que está em operação até os dias de hoje.
Com a evolução tecnológica surgiu o conceito de Smart Grid (rede inteligente) e iniciou a automação da rede de
distribuição, inserindo-se centenas de novos IEDs (Intelligent Electronic Devices) na rede de média e baixa tensão como,
por exemplo, medidores, chaves de poste, indicadores de falta, etc. A adequação a esta realidade exige a utilização de
novas ferramentas de interface com os operadores de despacho, que permitam a visualização georreferenciada da rede
elétrica, com todos os ativos apresentados sobre uma solução que integre os aplicativos elétricos de EMS / DMS / OMS.
Este trabaho mostra uma solução deste tipo, integrando o SCADA existente na concessionária a um sistema
georreferenciado de gestão da operação (DMS/OMS/GIS). Esta solução já foi implementada em diversas
concessionárias de distribuição existentes nas três Américas [2], sendo composta, basicamente, por três grandes
módulos de software e uma biblioteca de rotinas de integração:
1. Módulo SCADA;
2. Módulo GIS: Software de criação e manutenção da base de ativos georreferenciada;
3. Módulo de OMS: Software de Gestão da operação (Outage Management System).
Caso a concessionária tenha um SCADA que atenda seus requisitos operacionais de aquisição de dados e atuação,
basta se criar uma interface entre este SCADA e o módulo de OMS. Caso a concessionária queira utilizar um SCADA de
última geração, pode adotar o SCADA integrado à solução. A utilização dos módulos de GIS e OMS da solução,
entretanto, é mandatória, já que o primeiro gera e mantém de forma adequada ao uso em tempo real, a base de dados
georreferenciada com os ativos da empresa (poste, transformador, isolador, linha, etc.) e o segundo, utilizando esta
base, disponibiliza sua visualização em tempo real com diversas ferramentas de suporte a operação.
Para exemplificar a singularidade da solução, mostra-se nas duas figuras abaixo, uma tela de operação do módulo de
OMS onde, com uma ação rápida sobre o botão do mouse, vai-se de uma visão macro de uma cidade para o nível de
detalhe de ruas e consumidores. Estas telas são de um sistema real implementado na cidade de Armênia, na Colômbia.
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Figura 1 – Tela do OMS com visão macro da cidade de Armênia, Colômbia

Figura 2 – Zoom da tela acima onde se apresentam os dados de um consumidor

2. Desenvolvimento
2.1 Integração do Sistema à Base de Dados da Concessionária
Um dos aspectos mais importantes de um sistema georreferenciado que opera em tempo real, é sua velocidade de
apresentação dos dados nas telas de operação. Os algoritmos de tratamento dos dados devem ser orientados a este
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tipo de aplicação, assim como a organização do banco de dados. O requisito de desempenho de um sistema
georreferenciado orientado a projetos é bastante diferente do requisito de aplicações de tempo real.
A solução apresentada utiliza um banco de dados relacional, padrão de mercado (Oracle ou SQL Server), estruturado
para o tratamento e visualização dos dados em tempo real. A estrutura da base de dados de destino de uma aplicação
qualquer já está pronta, sua criação, entretanto, depende muito dos dados existentes na concessionária e da forma
como estão estes dados estão disponibilizados (SAP3, ArcGis®, etc.). Para isso disponibiliza-se uma biblioteca de
utilitários pré-prontos para buscar os dados nos arquivos das concessionárias e gerar o seu banco de dados. As
informações necessárias são os dados dos clientes (nome, telefone, endereço, tipo de cliente, medidor associado,
medição, transformador que o alimenta, etc.) e dos ativos da rede, tais como: nodo físico, nodo elétrico, secção de linha,
transformador, etc.
A captura destes dados ocorre em dois momentos. No início da implantação, é feito um estudo das informações
existentes e de como importa-las para a base do módulo de GIS. Após a carga inicial, periodicamente, deve ser
executado um módulo de atualização desta base com dados dos clientes e dos ativos alterados e/ou novos. Se desejado
o módulo de manutenção do GIS pode ser utilizado como ferramenta de gestão destes dados em substituição a uma
ferramenta que já não atende os requisitos atuais da concessionária. Ele possui, conforme mostrado na figura 3, uma
interface bastante amigável com cinco áreas de apresentação: no topo uma barra de atalhos e o menu de funções, a
esquerda os ativos para consulta, criação, alteração, etc., a direita as informações associadas a cada ativo com os
níveis de apresentação selecionados, abaixo registros da base com dados tratados este momento e no miolo, o mapa de
ativos georreferenciados apresentados sobre uma cartografia.

Figura 3 – IHM do GIS

2.2 Manutenção da Base de Dados da Rede de Distribuição (Módulo GIS)
O módulo de GIS permite à administração e atualização da base de dados da rede de distribuição (BDD) e é a fonte de
dados para o módulo de operação em tempo real (OMS) incluindo, de forma integrada, funções de análise e otimização
da rede de distribuição.
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Dentre as aplicações de análise da rede elétrica de baixa e média tensão podem-se citar o fluxo de potência balanceado
ou desbalanceado, a análise de falhas e de sensibilidade, o remanejamento da carga de transformadores, o
balanceamento de perdas, potência e energia, etc. Dentre as aplicações de otimização da rede elétrica tem-se
dimensionamento e localização ótima de capacitores, reconfiguração ótima da rede primária, cálculo ótimo de
condutores, etc.
Para a inclusão e/ou atualização da base de ativos o módulo de GIS disponibiliza o uso de tecnologia mobile, com
tablets que podem conter parte ou toda a base de dados da distribuição. Os técnicos, responsáveis pela manutenção
podem ir ao campo onde, a partir da posição georreferenciada identificada pelo tablet são buscados os registros dos
ativos com esta coordenada que devem ser atualizados. No caso de inclusão, a posição georreferenciada do tablet é
utilizada para o posicionamento do ativo.
O banco de dados georreferenciado pode ser exportado para o formato do Google Earth ou Bing, permitindo, por
exemplo, que as equipes de manutenção em campo o utilizem como identificação dos clientes e ativos, conforme mostra
a figura 4.

Figura 4 – Visualização da base de dados de ativos no Google earth
2.3 Módulo de Gestão da Operação (OMS)
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O módulo de gestão da operação (OMS) trata eventos da rede elétrica em tempo real. Sua arquitetura, apresentada na
figura 5, mostra que a troca de informações com o campo é feita através do SCADA. O módulo de OMS possibilita
comandar IEDs telecomandados e executar operações simuladas que refletem acontecimentos ocorridos em
dispositivos não automatizados (não pertencentes a base de dados do SCADA), cuja informação vem de diferentes
fontes (equipes de campo, telefonema de clientes, etc.). Assim, através do módulo de OMS os operadores do Centro de
Controle da Distribuição, utilizando uma plataforma georreferenciada, monitoram a rede elétrica e realizam manobras em
resposta a eventos de interrupção de energia, manutenção programada, etc.

Figura 5 – Ambiente de Tempo Real do OMS
Automaticamente são gravados todos os eventos associados à falha e reconstituição de energia, com informações sobre
estado de equipamentos afetados, e são gerados os indicadores de qualidade de serviço requeridos pelas agências
reguladoras.
Em uma situação normal, o SCADA faz a aquisição de todas as informações oriundas da rede de distribuição, tais como
alimentadores, religadores, chaves de poste, etc. e alimenta em tempo real o OMS, que sistematicamente executa o
fluxo de potência da rede observável utilizando critérios definidos pela operação.
A figura 6 apresenta o SCADA sendo executado juntamente com o módulo de OMS e, quando o disjuntor do
Alimentador 2 abre por ordem do operador do SCADA, imediatamente são identificados no mapa os consumidores sem
energia (cor vermelha). A ocorrência de uma abertura provocará imediatamente a atualização dos indicadores de
qualidade associados a esta aplicação.
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Figura 6 – SCADA conectado em tempo real ao OMS
Sobre uma base de dados georreferenciada, que representa o estado atual ou histórico do sistema de distribuição,
podem ser simuladas manobras, transferência e reconstituição de cargas em todos os níveis de tensão.
Graças à existência de um modelo completo da topologia da rede elétrica, o módulo tem um localizador de falhas que
determina o local da interrupção, criando um evento “preditivo”. Assim, por exemplo, cada chamada telefônica
informando ocorrência de uma falha é associada automaticamente a eventos já existentes ou é utilizada para configurar
um novo evento. Tão logo um conjunto de informações determine que, de fato, há um novo evento, este é registrado no
sistema. Conforme pode ser observado na figura 7, imediatamente após a ocorrência de uma chamada telefônica onde o
técnico entende existir uma falha no fornecimento de energia, todos os consumidores atendidos pelo mesmo
transformador do reclamante são alterados para o estado de provável falha (cor amarela).
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Figura 7– Todos os consumidores associados ao transformador do reclamante são marcados
Qualquer evento de falha gera um registro de interrupção (figura 8) que contém todas as informações associadas ao
evento desde seu início até sua conclusão. Estas informações são, por exemplo:
Horário de início e fim;
Manobras associadas ao evento;
Chamadas associadas ao evento;
Alocação e desalocação de equipe de campo (viaturas), se necessário;
Envio de ordem de serviço à equipe alocada (por meio de tablet);
Lançamento de serviços e materiais utilizados na solução do evento.
Custo do atendimento

Figura 8– Registros de Eventos de Interrupção
O módulo de OMS permite o comando de todos os IEDs existentes na rede de média e baixa tensão e, no caso de
dispositivos não telecomandados, é possível sua simulação através de comandos abertura e fechamento de chaves,
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manobras de transformadores, seccionamento, jumper e aterramento de segmentos de linha de distribuição. Dessa
forma, tão logo a equipe móvel executa uma manobra na rede, o despachante pode fazer a mesma operação em sua
IHM, com a visualização de todas as consequências associadas a esta manobra e registro do dados para histórico e
para cálculo dos indicadores de qualidade. Se necessário, o operador entra em modo simulação (botão SIM), onde as
manobras não são registradas, e verifica as consequências destas sobre a rede elétrica, antes de executá-las
O módulo de OMS possui dezenas de ferramentas para rapidamente obter informações substantivas do sistema, assim
como pode gerar relatórios importantes para o despachante e para a verificação dos indicadores de qualidade do
serviço. A figura 9, por exemplo, mostra um relatório de consumidores afetados por um evento de interrupção (Observar
que o mapa está sincronizado com o registro selecionado)

Figura 9 – Relatório de consumidores afetados por um evento

3. Conclusões
Conforme pode ser observado na figura 10 a solução apresentada já foi implementado em diversas concessionárias de
energia sendo um sistema leve, rápido e eficiente, já consolidado, que calcula os indicadores das agências reguladoras
e atende plenamente os requisitos de operação das concessionárias de distribuição.
Através do uso deste tipo de solução é possível reduzir o custo dos serviços em todos os níveis do processo, assim
como melhorar sua qualidade e eficiência. A visão é mais de 80% da percepção humana, e esta solução dá ao operador
de despacho a visão real do que está ocorrendo, número de clientes afetados, possíveis soluções, etc. De outro lado,
um gestor, com um tablet, pode ter acesso a estas informações com dados de apoio tipo, número de clientes afetados,
carga total interrompida, prejuízo envolvido, etc.
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O uso de redes inteligentes (smart grid) exige uma interface como a apresentada onde os IEDs são visualizados e
identificados na rede de distribuição [3] e, a partir de uma falta, são disponibilizadas funcionalidades para a análise das
possíveis ações visando minorar o impacto da falta.

Figura 10 – À esquerda, os países onde o Sistema foi implantado, à direita, as concessionárias de energia na Colômbia

4. Referências bibliográficas
[1] Garcia A.V. & Simoes C. "Implementação de um Módulo de Gerenciamento de Energia Acoplado a um Software
SCADA - ISA 2002 - II Congresso internacional de Automação, Sistemas e Instrumentação, São Paulo - Nov 2002.
[2] Mach, T. & Benavides, S.G. "Revista Mundo eléctrico Colombia: El proceso hacia la automatización integrada en los
STR y SDL – problemas y soluciones", Jun 2013.
[3] Mach, T & Benavides, S.G. & Flores, S.A.G "Revista Mundo eléctrico Colombia: Smart-Grid, AMI y OMS para agilizar
la restitución del servicio", Set 2012.

_________________________________________

10/10

