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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. INTRODUÇÃO 

1.1 CONVENÇÕES UTILIZADAS 

Este documento utiliza as seguintes convenções: 

 As palavras digitadas em itálico fazem referência aos menus, submenus, funções e comandos. 

 As palavras digitadas em negrito fazem referência aos nomes dos campos dos diálogos. 

 O símbolo “>” indica que deve ser selecionada uma opção de Menu ou Submenu, como indicado no 
exemplo a seguir: No menu Análise selecione a opção Alocação de Cargas:  

Análise > Alocação de Cargas. 

1.2 REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA 

Para um melhor desempenho do software, o sistema onde será realizada a instalação do  Action₀GIS 

deve ter os seguintes pré-requisitos:  

 IBM - PC - compatível  

 Intel Core 2 Duo ou i3; recomendável i5 ou i7 ou Intel Dual Core 

 RAM: 4 GB 

 Disco Rígido: 250 GB 

 CD-ROM/DVD RW Drive 

 Placa de Vídeo de 1 GB - memória não compartilhada 

 Windows XP SP.2/Windows 7 Pro/Windows 8 

 Monitor LCD de 20" - alta resolução  

 MS Office® 

 

Ver também a documentação individual dos projetos de implementação e orientações particulares. 

1.3 CONHECIMENTOS BÁSICO PARA UTILIZAÇÃO DO ACTION₀GIS 

Para uma boa utilização dos aplicativos Action₀GIS é necessário: 

1. Ser profissional de Engenheira Elétrica ou ter bons conhecimentos de Engenharia Elétrica. 
2. Ter recebido Spin Engenharia de Automação Ltda., o treinamento correspondente e o certificado de 

Action₀GIS.  
3. Ter conhecimentos básicos do SO Windows utilizado. 
4. Conhecer o MS Office®. 

 

Qualquer sugestão ou reclamação, você pode enviar um e-mail para: geral@spinengenharia.com.br ou 
suporte@spinengenharia.com.br.  

1.4 APRESENTAÇÃO DO ACTION₀GIS 

As empresas de energia elétrica e, em geral, de serviços públicos de nível mundial utilizam cada vez mais 
sistemas georeferenciados para gerenciar e analisar a informação dos seus sistemas de distribuição. Isto é 
feito com a finalidade de otimizar os custos de investimento, operação e manutenção, e de oferecer um 
serviço confiável com um mínimo de perdas técnicas. 

mailto:geral@spinengenharia.com.br
mailto:suporte@spinengenharia.com.br
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A atenção das empresas de energia esta focada na área de distribuição, já que esta pode ter sua gestão 
melhorada em muito. A privatização de empresas e exigências regulatórias demandam ferramentas 
focadas no fornecimento de um serviço eficiente e de alta qualidade /confiabilidade. 

Com a introdução dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), tornou-se possível associar a informação 
espacial (geográfica) contida em mapas com diferentes bancos de dados, como inventário, ERP, gestão de 
faltas, engenharia, sistema comercial, operação, etc.  

O software Action₀GIS é um módulo básico de Sistema de Informação Geográfica especializado das 
ferramentas de DMS (Distribution Management System) da Spin, disponibilizadas através do Action₀GRID. 
Ele vai além dos sistemas GIS padrão e dos AM/FM (“Facilities Management”) tradicionais, porque integra 
os múltiplos aspectos a seguir: 

 "Mapeamento", ou seja, a criação e manutenção de planos urbanísticos e da rede elétrica. 

 Aplicações integradas de análise, gestão, operação, otimização e simulação de redes.  

 Bases de dados topológicos dos elementos associados da rede (inventários). 

 Diversas ferramentas de consulta aos bancos de dados geográficos, técnicos e administrativos. 

No GIS, o acesso à informação é facilitado para o usuário, já que este acesso acontece mediante a 
localização do mouse em um determinado ponto do mapa ou desenho exibido na tela do computador.  

O Action₀GIS também é o módulo básico para a edição georeferenciada do banco de dados de distribuição 
(atualização das informações).  

Entre os aplicativos de análise integrada do Action₀GIS, podemos destacar também o fluxo de potência 
balanceada e desbalanceada, análise de curto circuito, gestão de carga de transformadores, localização 
ótima de capacitores, cálculo de potência, energia e perdas, reconfiguração ótima da rede, entre outras. 

A característica fundamental do Action₀GIS é a integração total do sistema geográfico com o banco de 
dados e os aplicativos mencionados. Diante do usuário, existe apenas um GUI (Interface Gráfica do Usuário), 
através da qual se gerenciam todas as funções do sistema.  

A pesquisa de campo, processamento e conversão de dados de redes de distribuição, a partir de qualquer 
fonte (campo, desenhos em papel, modelos no Autocad®, bancos de dados etc.), é suportada pelo software 
através do módulo Action₀PAD. Desenvolveu-se uma metodologia, testada em muitos projetos de 
levantamento, que permite uma coleta de dados eficiente, econômica e de alta qualidade. Em projetos já 
executados, conseguiu-se economizar até 60% do tempo. O cliente conta com a assistência e o suporte da 
Spin Engenharia de Automação para esta tarefa.  

Desde 1992 até hoje, o programa origem do Action₀GIS  foi implantado em mais de 40 empresas na 
Colômbia e em diferentes países, como Argentina, Chile, Peru, Equador, Nicarágua, Honduras, República 
Dominicana, Estados Unidos e Índia. É uma solução desenhada especialmente para problemas 
característicos das companhias elétricas de distribuição que tem, por exemplo, um razoável índice de 
perdas técnicas e não técnicas. 

Atualmente, o desenvolvimento do Action₀GIS está empenhado em ser uma ferramenta que atenda às 
exigências dos órgãos reguladores em relação a temas como controle de qualidade no fornecimento de 
energia, valoração de ativos etc. Para isso existem interfaces com outros sistemas da concessionária como, 
por exemplo, o Sistema Comercial, o Sistemas SCADA e o sistema GIS existente (se houver um).  

O objetivo do Action₀GIS está muito além de ser apenas uma ferramenta de análise de redes elétricas de 
distribuição (ainda que possua esses aplicativos). O Action₀GIS é um sistema aberto que se define como 
uma solução corporativa para a gestão do sistema de distribuição (DMS). O modelo de dados do Action₀GIS 
já foi testado em várias empresas de distribuição e é expansível. Em conjunto com os demais produtos ou 
módulo dos Action₀GRID, todas as áreas técnicas de uma empresa elétrica de distribuição são cobertas.  
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Também é simples desenvolver aplicativos WEB para a base de dados do Action₀GIS ser acessada através 
de navegadores de intranet corporativa ou pela internet. Este acesso pode ser explorado para, por exemplo, 
criar aplicativos de consulta WEB para a área executiva da companhia.  

O produto à parte, Action₀VG (Visor Geográfico), é um aplicativo pequeno que permite a visualização 
geográfica dos mapas a partir do banco de dados de distribuição (através de LAN, WAN e internet), 
permitindo a configuração personalizada de consultas, mapas temáticos e funcionalidades adicionais. 

A utilização da tecnologia Oracle® também facilita a conexão e o desenvolvimento de interfaces com 
sistemas do mesmo padrão para outras áreas da empresa, como um sistema comercial, de manutenção, 
ERP, etc.  

O Action₀EMS (ver manual), é um simulador de sistemas de potência avançado, também dá cobertura à 
área de transmissão e subtransmissão com a total integração dos produtos.  

Os outros módulos integrados através do banco de dados de distribuição disponíveis são: 

 

Action₀OMS: Operação e serviço de qualidade 

Trabalha em tempo real com sistemas SCADA. Inclui gestão de eventos (incidentes) programados e não 
programados, localização preditiva de faltas, manobras, gestão de equipes de trabalho, AVL (Localização 
Automática de Veículos – equipes de trabalho) e custos dos serviços executados pelas equipes.   

 

Action₀OMS / TCS e Call Center 

TCS (Trouble Call System) – Software de gestão de chamadas para notificação de falhas, integrado com 
Action₀OMS.  

IVR (Interactive Voice Response) - software criado para dar ao cliente mensagens de voz automatizadas. 
Assim, quando cliente liga, o software identifica o telefone de origem e, caso existe alguma falta associada 
à área daquele telefone (informação do banco de dados comercial), posta uma mensagem automática 
sobre a falta, dispensando a ocupação do operador do Call Center. Funcionalidade completa de Central de 
Atendimento (menu interativo, drives, ACD, TTS, etc.). 

 

Action₀OMS / FWOM (Field Work Order Management) 

Gestão de ordens de trabalho de equipes de campo com possibilidade de uso de tablets ou laptops 
remotos.  

 

Action₀GRID Projetos e Custos 

Ferramenta para orçamentos e projetos que contabiliza os equipamentos e elementos necessários para a 
realização de um projeto de expansão, melhoramento ou de mudança topológica da rede elétrica.  

 

2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO SISTEMA 

2.1 FORMA DE REPRESENTAR A REDE E GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

2.1.1 Inserção de Dados  
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CARTOGRAFIA 

Módulo para importação e carregamento automático de arquivos em formato Autocad® DXF. Gestão de 
mapas parciais e camadas cartográficas. 

 

REDE ELÉTRICA 

 Acesso direto através da interface gráfica do Action₀GIS 

 Procedimento e software especial utilizado para a introdução de grande massa de dados 
proveniente da atividade de levantamento em campo. Utilização de computadores portáteis 
(notebooks) ou tablets e tecnologia GSP.   

 Conversão dos bancos de dados existentes e sistemas CAD ou GIS ao formato Action₀GIS através 
de interfaces personalizadas. Existem programas de “data mining” (mineração de dados) pré-
prontos que são utilizados na importação e conversão de dados de sistemas como Autocad®, 
ArcGIS®, Sistemas Comerciais, CADPAD®, etc.    

2.1.2 Ferramentas 

As ferramentas para a criação, atualização e manipulação de bancos de dados (workspaces) com critérios 
topológicos são apresentadas abaixo: 

Integração de várias áreas de trabalho 

Action₀GIS dispõe de ferramentas, como o Action₀Utilities (para DBF) e Action₀SWM (WORKSPACE 
MANAGER para Oracle®), que ajudam na importante tarefa de atualizar e consolidar dados de diferentes 
áreas de trabalho do software. Estas ferramentas têm a finalidade de, por exemplo, reunir topologicamente 
em um único banco de dados às informações das áreas geográficas parciais, coletadas durante o processo 
de levantamento e/ou digitalização da rede em um grande mapa.  

 

Criação e atualização da estrutura dos bancos de dados  

O Action₀SWM e Action₀Utilities deixam a disposição do administrador do banco de dados, especialmente 
em sua versão Oracle®, ferramentas que permitem a geração de scripts automáticos para a criação de um 
banco de dados novo ou para a atualização de um banco existente, no caso das novas versões fornecidas 
pela Spin Engenharia de Automação causarem mudanças no dicionário de dados. 

 

Retirada e transferência de elementos de uma área de trabalho para outra 

O Action₀SWM também permite a extração de partes de uma rede de uma área de trabalho para outra. É 
possível, por exemplo, retirar um alimentador ou subestação de uma rede com todos os equipamentos 
conectados a esses elementos e, assim, copiar essa parte numa área de trabalho nova (ou existente) no 
mesmo BD ou diferente (Oracle® ou DBF).  

Dessa maneira, pode haver usuários que trabalham offline no banco de dados principal do servidor, 
realizando suas análises, projetos e otimizações de forma independente, sem afetar o estado do mesmo 
(que deve refletir o estado da rede física em campo) no servidor. 

2.1.3 Edição da informação de elementos na rede 

 Com o mouse, de maneira gráfica e geográfica, mediante ícones e edição de telas, funções de 
Adicionar, Modificar, Consultar (também os resultados do programa) e Apagar Elementos. 

 Mover nodos e outros elementos. 
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 Processos em batch (batelada) para a verificação de integridade, reindexação do banco de dados 
etc. Configuração topológica de todos os bancos de dados como um processo no servidor.  

 Ferramentas para ajustar coordenadas em grande escala. 

2.1.4 Visualização, Janelas e Barras 

 

 

 

A barra de ícones contém o menu para editar e visualizar os elementos da rede (vertical esquerda) 

Divide-se em Elementos Gerais, Bibliotecas, Média Tensão e Baixa Tensão. 

Aqui são selecionados os diálogos para criar, modificar, eliminar, mover e consultar qualquer elemento da 
rede. A consulta pode ser para todos os registros, por área retangular ou polígono. O resultado da consulta 
é apresentado na tabela de dados e também de forma visual no mapa. 

 

Janela principal do mapa que representa a cartografia como fundo e a rede de distribuição de 
média e baixa tensão: 

 Funções Mover Desenho, Zoom Dinâmico, Zoom Janela, Zoom Anterior e Ver Tudo. 

 Abertura seletiva programável de janelas.  

 Função Buscar (busca por código de todos os elementos na rede, como subestações, 
transformadores etc.) com redesenho automático da região onde se encontram os elementos.  

 Abertura simultânea de tabela de dados correspondente a uma consulta SQL padrão ou criada 
pelo usuário. Localização gráfica de um elemento da tabela com um duplo clique do mouse.  
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 Consulta SQL e visualização gráfica do elemento pesquisado com um duplo clique no elemento na 
tabela de dados. 

 Visualização gráfica de consultas SQL. 

 A localização geográfica é parte integral da visualização no Action₀GIS, ainda que também seja 
possível trabalhar de forma esquemática (diagrama unifilar), sem a cartografia.  

 A conectividade dos alimentadores primários e circuitos secundários pode ser visualiza através de 
cores que são selecionadas pelo próprio usuário. A conectividade é exibida de forma dinâmica, de 
acordo com o estado dos elementos de secionamento e se os equipamentos estão conectados ou 
desconectados da rede. 

 Os suportes podem ser visualizados em 3D para uma melhor análise e verificação da conectividade.  

 

 

 

Janela da tabela de dados (abaixo na horizontal) 

 Abertura simultânea de janelas com o mapa de uma tabela de dados correspondente a uma 
consulta SQL padrão ou criada pelo usuário. Localização automática de um elemento de uma 
tabela gráfica no mapa com um duplo clique do mouse. Visualização de elementos de consulta por 
área (retângulo ou polígono).  

 

Barra de camadas visuais (vertical direita) 

 Existe uma grande variedade de camadas para visualizar a informação gráfica e de textos da rede 
primária e secundária, alimentadores, resultados de programas de aplicação da rede primária e 
secundária e da cartografia.  

 Nessa janela, é possível visualizar as camadas individualmente, alcançando assim uma excelente 
funcionalidade e desempenho. As camadas são preservadas quando áreas de trabalho no formato 
de arquivos DXF são exportadas.  
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 No menu Ver há uma opção de Camadas Visuais para Alimentadores (on/off).  

 Criação de camadas gráficas pelo usuário mediante consultas SQL, por exemplo, visualização de 
seções sobrecarregadas.  

2.1.5 Consultas e Relatórios 

Consultas padrão com a opção “Inspecionar” 

Todos os elementos têm uma consulta padrão com a opção “Inspecionar”, mediante a qual se oferecem 
não apenas os dados básicos e parâmetros de um elemento (poste, trecho de rede, subestação, 
transformador, usuário etc.), mas os resultados dos aplicativos, como tensões e correntes em um ponto ou 
trecho da rede, cálculos de potência, energia e perdas, e dados topológicos como, por exemplo, usuários 
conectados a um transformador etc.  

 

 

 

Gerador de consultas SQL 

Caso seja necessário realizar uma consulta específica ou mais geral, que não existe dentro das consultas 
oferecidas em Inspecionar recomenda-se utilizar o Gerador de Relatórios SQL, com o qual é possível criar 
consultas com operadores lógicos e matemáticos sobre o banco de dados. Uma descrição do dicionário de 
dados online permite a fácil criação dessas consultas.  

A definição dessas consultas pode ser salva para que não seja necessário recriá-las mais tarde. Consultas 
complexas podem ser formuladas a partir de mais de uma tabela no banco de dados. O sistema oferece 
mais de 40 consultas pré-estabelecidas.  

Qualquer consulta SQL oferece como resultado uma tabela de dados que é visualizada numa janela na 
parte inferior da tela. Também é possível visualizar o resultado graficamente no mapa, por exemplo, os 
trechos de linhas sobrecarregados ou os elementos afetados por uma falta.  

As consultas também podem ser formuladas em uma área geográfica específica. A tabela exibida como 
resultado de uma consulta SQL pode ser facilmente exportada direto para o MS Excel® ou em formato de 
texto, o que permite uma grande flexibilidade para uma análise mais profunda dos dados. 
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Relatórios dos resultados dos programas de aplicação 

Adicionalmente, o Action₀GIS oferece relatórios específicos para cada aplicativo, por exemplo, fluxo de 
carga, curto circuito, reconfiguração ótima etc. Esses relatórios podem ser lidos com processadores de 
palavras ou folhas de cálculo, como MS-Word® e Excel®. 

 

Relatórios de mensagens e erros durante a execução do sistema 

As mensagens podem aparecer diretamente na janela na parte inferior da tela. Todas as mensagens são 
gravadas num arquivo chamado spard.log. Dessa maneira, o usuário tem pleno controle da operação do 
sistema, além de uma informação com a qual pode obter um suporte qualificado da Spin. 

 

Publicação de relatórios e mapas na internet 

Os relatórios técnicos, gerenciais, entre outros, estão disponíveis para consultas dinâmicas na WEB, por 
exemplo, Indicadores de Qualidade do Serviço, Perdas etc. Além disso, através de um módulo adicional é 
possível gerar mapas e desenhos adequados para publicação na internet.  

 

Mapas temáticos 

É possível gerar mapas temáticos de informação geográfica do banco de dados do Action₀GIS, através da 
publicação de mapas inteligentes na WEB, por exemplo, densidade de consumo, usuários legais/ilegais, 
histórico de manutenção e faltas, etc. Esses mapas são preparados no módulo Action₀VG (Visor 
Geográfico). 

2.1.6 Carregamento Parcial do Workspace 

O Action₀GIS permite que o carregamento inicial de uma área de trabalho para uma nova estação de 
trabalho seja completo ou parcial. O usuário pode selecionar as subestações, alimentadores etc. com os 
quais deseja trabalhar. Serão carregados apenas os elementos selecionados do banco de dados, 
melhorando o desempenho, especialmente no caso de grandes bancos de dados.  

2.1.7 Limitações de Volume de Dados 

O Action₀GIS, teoricamente, não tem limite para a quantidade de elementos de rede (subestações, nodos, 
postes, seções, etc.) que pode gerenciar. O limite é imposto pela configuração da máquina (hardware) onde 
o software e o motor do banco de dados são instalados. Para empresas com mais de 130.000 usuários 
(medidores) é recomendado utilizar a versão com o Oracle® Engine. 

2.1.8 Importação, exportação e impressão de informações 

IMPORTAÇÃO: 

 Cartografia (mapa base): Módulo para importação automática de arquivos de cartografia em 
formato Autocad® (DXF).  

 Rede Elétrica: Importação de arquivos em formato Action₀GIS para troca de informações entre 
diferentes usuários deste software e para consolidar bancos de dados durante o processo de 
levantamento de informação de campo. Ferramentas Action₀Utilities e Action₀SWM. 

 Interfaces personalizadas, desenvolvimento e implementação por encomenda. 

 Importação desde sistemas CAD o GIS, mediante interfaces adaptadas ao formato Action₀GIS. 

 Importação de dados de leituras das subestações, chaves de poste, etc. (sistemas SCADA). 
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 Importação e links com os sistemas de informação comercial com o objetivo de calcular perdas, 
realizar monitoramento de interrupções, atender clientes, etc. 

 

EXPORTAÇÃO/LINKS COM OUTROS SISTEMAS: 

 Arquivos gráficos em formato DXF (Autocad®) e outros. 

 Banco de dados: por meio de interfaces baseadas em SQL. 

 Desenvolvimento de interfaces online com o sistema comercial e SCADA (sob encomenda). 

 

IMPRESSÃO: 

 Muitas opções para gerar saídas para plotter, impressoras e arquivos. 

 

2.2 IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

O Action₀GIS é o pacote de gestão e análise mais versátil do mercado para gerenciamento e conectividade 
com diferentes “engines” de banco de dados, como Oracle®, SQL-Server® e Xbase. É utilizada a tecnologia 
de componentes ADO - OLEDB/ODBC da Microsoft. 

A versão básica do Action₀GIS utiliza o Xbase (DBF) como “engine” do banco de dados, uma solução 
econômica, dado que não demanda um software especializado.   

Para implementações empresariais no ambiente cliente-servidor, recomendamos o “engine” Oracle® ou 
SQL-Server®. 

As ferramentas Action₀Utilities e Action₀SWM dispõem de opções que permitem migrar e extrair áreas de 

trabalho parciais dos bancos de dados no servidor e criar bancos de dados locais em qualquer formato. 

Além disso, é possível enviar áreas de trabalho locais aos bancos Oracle®, o que proporciona ao usuário 
uma grande flexibilidade e escalabilidade de sua implementação na gestão de grandes volumes de 
informação.  

 

2.3 ACESSO AO BANCO DE DADOS ACTION₀GIS A PARTIR APLICATIVOS WEB 

O banco de dados do Action₀GIS é acessível em nível de programação à linguagem SQL (no Oracle® através 
do editor SQL-Plus ou em linguagem PL/SQL e para DBF com FoxPro®) e é totalmente aberto para o 
usuário expert. Além disso, é WEB-enabled, permitindo o desenvolvimento de aplicativos WEB. 

 

2.4 CONFIGURAÇÃO OPERACIONAL DO ACTION₀GIS 

Na janela de diálogo Configuração, o usuário tem uma quantidade ampla de variáveis para parametrizar. 
Destacam-se parâmetros técnicos para a configuração dos aplicativos de análise (como frequência, 
interações, base de potência, etc.) e parâmetros operacionais (como configuração manual/automática, 
opção de visualização, cor de fundo da tela, tipos de codificação de elementos etc.).  
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3. MODELO DA REDE 

A rede elétrica de distribuição é modelada no Action₀GIS, iniciando no ponto de alimentação da subestação 
para alimentadores (circuitos) primários (média tensão - qualquer nível de voltagem 11.4kV, 13.8kV, 34.5kV 
etc.) até chegar aos transformadores de distribuição.  

A rede de baixa tensão ou secundária (qualquer nível de voltagem, como 220V, 110V etc.) é modelada 
desde os transformadores de distribuição até os medidores dos clientes. Está incluso iluminação pública e 
equipamentos de terceiros, como amplificadores e TV a cabo. A subestação também é modelada 
internamente. Cargas trifásicas e monofásicas também são modeladas em qualquer ponto da rede de 
média tensão, por exemplo, para conectar cargas industriais ou para simular a carga de um circuito rural.  

Existe uma comunicação direta com o Action₀EMS (simulador do sistemas de potência) que permite uma 
análise completa dos sistemas de distribuição e transmissão. O Action₀EMS contém sofisticadas 
ferramentas de análise.  

O Action₀GIS também pode simular a injeção de potência em qualquer ponto da rede de média tensão, além 
dos pontos onde se encontram subestações e/ou geradores.  

O banco de dados das redes em Action₀GIS é independente da topologia. O programa 
Configurador/Simulador se encarrega de detectar a configuração atual da rede (primária e secundária) de 
forma dinâmica. No Action₀GIS não é necessário codificar manualmente a topologia.  

É possível modelar circuitos paralelos que percorrem o mesmo grupo de postes, ou circuitos de alta e baixa 
tensão que compartilham postes.  

Ao mesmo tempo, pode-se utilizar o Action₀GIS como módulo base do Action₀GRID, uma vez que ele 

contempla todo o inventário e a topologia da rede. Igualmente se pode utilizá-lo para projetos de valoração 
de ativos (orçamento de obras).  

3.1  REDES DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA (MÉDIA TENSÃO) 

Modelamento dos seguintes elementos e equipamentos: 

 Subestações; 
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 Barras de saída de alimentadores; 

 Alimentador de MT; 

 Parâmetros do alimentador (fator de potência, demanda, etc.); 

 Leituras de cada circuito da subestação; 

 Postes, caixas subterrâneas, cruzamentos aéreos (nodo físico); 

 Estruturas (nodo eléctrico); 

 Seções (trechos da rede entre cada nodo eléctrico); 

 Transformadores de distribuição; 

 Usuários de média tensão (medidores); 

 Capacitores; 

 Seccionadoras; 

 Religadores; 

 Reguladores; 

 Fusíveis; 

 Geradores; 

 Equipamentos de medição; 

 Para-raios; 

 Transformadores de corrente; 

 Transformadores de potência; 

 Indicadores de faltas. 
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3.2 REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA (BAIXA TENSÃO) 

O Action₀GIS modela de forma detalhada a rede de baixa tensão. A vantagem é o tratamento que recebem 
elementos como medidores, usuários, itens de iluminação pública e transformadores de distribuição em seu 
lado secundário.  

Outra característica é que os circuitos primários e secundários podem ser analisados de forma 
independente, uma grande vantagem diante do grande volume de dados que representa a rede secundária.  

Esses são os elementos e equipamentos de baixa tensão modelados pelo Action₀GRID: 

 Transformadores de distribuição; 

 Parâmetros de transformador (fator de potência, demanda, etc.); 

 Ponto de alimentação de cada circuito secundário; 

 Macromedidores (medição integral dos usuários conectados a um transformador); 

 Nodos físicos; 

 Nodos elétricos; 

 Seções (trechos da rede entre cada nodo físico); 

 Lâmpadas de iluminação pública; 

 Medidores (contadores); 

 Bancos de medidores; 

 Usuários (Consumidores). 

 

Em relação aos dados gerais (bibliotecas), são gerenciados: 

 Tipos de condutores; 

 Tipos de estruturas; 

 Tipos de transformadores; 

 Tipos de consumidores; 

 Tipos de eventos; 

 Projetos. 

 

3.3  CARGAS 

 Em transformadores de distribuição, em nodos elétricos, cargas monofásicas e trifásicas. 

 Existe uma variedade de métodos de atribuição (estimativa) de carga em transformadores de 
distribuição, baseados em leituras na subestação: 

o Proporcional ao consumo de clientes associados a estes transformadores; 

o Leituras das cargas da rede; 

o Cargas distribuídas igualmente para todos os transformadores.  

 Simulação de aumento de cargas. 

 Seleção de um ponto da curva da carga medida na SE. 
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4. DESCRIÇÃO DOS APLICATIVOS INTEGRADOS 

Em seguida, será descrito brevemente alguns aplicativos integrados ao Action₀GIS.  

Os aplicativos que serão entregues ao cliente dependem da versão e do contrato de determinado cliente. 

4.1  CONFIGURADOR DE TOPOLOGIA/SIMULADOR DE REDE PRIMÁRIA 

No banco de dados do Action₀GIS, os nodos são identificados pelas suas coordenadas geográficas e as 
seções são definidas como uma relação entre dois nodos sem ordem específica. Logo, não há no banco de 
dados previsão da direção do fluxo de nenhuma variável. Por isso, não importa em qual ordem uma seção é 
construída.  

O configurador/simulador da rede primária busca a informação contida na base de dados e modela um 
circuito, seja uma condição real ou simulada, ordenando sua topologia de acordo com o fluxo de potência 
desde um ponto específico. O usuário indica o nome do circuito e, a partir daí, o programa configurador 
percorre os nodos e seções, presumindo uma injeção de potência desde o primeiro ponto, identificando, 
ordenadamente, os elementos que estão interconectados. O configurador colore graficamente cada seção 
do circuito com sua cor característica, para, assim, distinguir as diferentes rotas do alimentador.  

Com essa ferramenta, as transferências de carga entre alimentadores podem ser facilmente simuladas e 
seu efeito avaliado (com o fluxo de carga, etc.). 

4.2 ATRIBUIÇÃO DE CARGAS DA REDE PRIMÁRIA 

Para atribuir ou estimar a potência ativa ou reativa em cada nodo da rede primária, onde se encontra um 
transformador de distribuição, o programa oferece ao usuário diversas opções. Fazer uso de uma ou outra 
opção de atribuição de carga, depende do problema a ser resolvido e da disponibilidade de dados do 
consumidor. Entre as várias opções de atribuição de carga em um nodo, temos: a capacidade do 
transformador de distribuição conectado ao nodo ou um múltiplo dela; as leituras dos medidores do circuito 
na subestação, ajustando-as com algum critério; e outros parâmetros e resultados de TLM (gera uma 
função de kW (kWh)). O programa calcula com essas atribuições as perdas nos transformadores de 
distribuição. Além disso, é possível injetar diretamente cargas por fase em qualquer nodo, por exemplo, 
cargas medidas ou simuladas num circuito rural (ver gráfico). Em particular, a carga de um nodo pode ser 
alocada de acordo com as seguintes alternativas:  

a. Proporcional à capacidade do transformador de distribuição instalado no nodo. Com esta opção, a 
carga de cada nodo é proporcional à capacidade do transformador (ou transformadores) conectado 
ao nodo. O fator de proporcionalidade é definido pelo usuário (este fator é por default 1). 

 

b. Ajustando as leituras do alimentador da subestação proporcionalmente à capacidade do 
transformador. Nesta opção, basicamente, a leitura da potência do circuito na subestação é 
rateada (descontando as perdas) de acordo com a capacidade de processamento dos nodos 
instalados.  
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Assim, um nodo conectado a um transformador de 100 kVA terá o dobro da carga de um de 50 kVA, e a 
soma de todas as cargas mais as perdas dará a leitura da subestação.  

c. Ajustando as leituras na subestação proporcionalmente aos consumos de energia faturados. 
Nessa opção é somado a cada transformador de distribuição os consumos de energia dos usuários 
alimentados por ele. Assim, são somados todos os consumos do circuito e a leitura do mesmo é 
rateada de forma que um transformador, o qual os usuários consumiram o dobro, terá o dobro de 
carga. Em conclusão, a soma das cargas atribuídas dessa maneira mais as perdas dará a leitura da 
subestação. 

 

d. Ajustando as leituras na subestação proporcionalmente aos consumos de energia medidos nos 
macromedidores (medição de consumo na saída BT do transformador de distribuição) 

 

e. Considerando cargas calculadas pelo TLM. 

4.3  FLUXO DE POTÊNCIA RADIAL BALANCEADO PRIMÁRIO 

Este programa calcula para um alimentador as voltagens nos nodos, as correntes e fluxos de potência nas 
seções, as perdas em cada seção e no circuito total. 

As equações empregadas para a solução do problema de fluxo de potência são exatas, o que permite tirar 
conclusões válidas mesmo nas piores condições de regulação.  

Este aplicativo utiliza cargas determinadas pelo programa de atribuição de cargas ou utiliza as cargas 
calculadas pelo programa TLM (Gestão de Cargas de Transformadores) para cada transformador. 

Este programa assume um balanceamento completo das cargas (presumindo um balanceamento trifásico). 

4.4  FLUXO DE POTÊNCIA RADIAL PRIMÁRIA DESBALANCEADA 

Ao contrário do fluxo de potência radial primário balanceado, este programa considera as fases de conexão 
dos transformadores de distribuição e a topologia do circuito em fases. 



DESCRIÇÃO DOS APLICATIVOS INTEGRADOS 

00103.0 – SPIN Action₀GIS – Descrição Funcional   15 

Como no fluxo balanceado, calcula-se em cada seção as tensões nos nodos (aqui em cada fase), as 
correntes, fluxos e perdas por fase; e se calculam as perdas (por fase) em todo o circuito, além da regulação 
máxima, nodo de pior tensão, etc. 

As impedâncias das seções são calculadas utilizando o modelo de Carson e a matriz Zabc que leva em 
conta o acoplamento entre fases. 

As cargas utilizadas (em cada fase do nodo) são as determinadas pelo Atribuidor de Cargas e/ou pelo TLM 
(Gestão de Carga de Transformadores) para cada fase de cada transformador do circuito. 

4.5  CURVAS DE CARGA 

O programa oferece a possibilidade de desenhar uma curva gráfica da carga de um alimentador, assim como 
a curva típica de um transformador e consumidor. 

 

 

É possível fazer análises matemáticas, como somas, projeções, áreas sob a curva, etc. 

4.6  ANÁLISE DE FALTAS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS 

Dado o nível da falta (curto circuito trifásico e monofásico) na barra da subestação onde se conecta o 
alimentador, o programa calcula as correntes de falta em cada um dos nodos do circuito e, nos casos de 
falta desbalanceada, as tensões nas fases boas. As faltas são: trifásica, duas fases terra, duas fases sem 
terra e uma fase terra. 

No caso de circuitos secundários, a corrente de falta máxima está definida no transformador de distribuição. 
Além disso, para o uso da coordenação de proteções, o programa é amigável, uma vez que é fácil percorrer 
graficamente o circuito desde um ponto de falta até a subestação e calibrar proteções. 

Adicionalmente, o programa é útil para a seleção dos para-raios dos transformadores de distribuição, 
utilizando a informação das voltagens nas fases boas e nas faltas à terra. 

4.7  BALANCEAMENTO DE PERDAS, POTÊNCIA E ENERGIA 

A versão 2006 do programa, revisada e ampliada, resume as perdas totais do sistema, discriminando-as em 
perdas da rede primária, transformadores de distribuição e rede secundária. Baseado nas leituras da 
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subestação, o programa calcula índices de perdas e faz balanceamentos de potência e energia, com o qual 
é possível diferenciar entre perdas técnicas e não técnicas.  

O resumo também exibe a contribuição (em porcentagem) de cada alimentador para as perdas totais do 
sistema. Os resultados do balanceamento podem ser enviados ao Excel® para uma análise e apresentação 
posterior. 

 

4.8  LOCALIZAÇÃO E DIMENSIONAMENTO ÓTIMO DE CAPACITORES 

Utilizando programação online, o software resolve o problema de minimizar uma função objetivo em termos 
de custos de investimento em capacitores, além dos custos das perdas do circuito, de acordo com as 
restrições de satisfazer as equações do fluxo de cargas para máximas e mínimas, sem violar os limites de 
voltagem especificados.   

O programa oferece como resultado a compensação requerida em cada nodo do circuito. Além disso, 
proporciona informação de fluxos de carga, tensões e perdas, antes e depois da compensação, e economia 
financeira alcançada. 

4.9  RECONFIGURAÇÃO ÓTIMA DA REDE PRIMÁRIA 

O programa determina os pontos ótimos de cortes entre os circuitos, de tal forma que, preservando a 
configuração radial do sistema, minimiza as perdas no sistema inteiro ou parte dele (se usuário assim o 
deseja). 

 

 

 

Com este programa, é factível obter uma rede de perdas mínimas quase sem investimento algum. 

O programa tem uma saída para Excel, mostrando o balanceamento de potência, energia e perdas, antes e 
depois da reconfiguração. Ele também indica quais switches devem ser fechados e quais manter abertos, 
mostrando na tela as perdas totais e a melhora absoluta e percentual (ver gráfico anterior).  
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4.10  CABO ECONÔMICO (PARA REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA) 

A ideia básica consiste em achar, para cada cabo, a quantidade de corrente ótima de acordo com o critério 
de utilização máxima do cabo, com perdas mínimas de energia. Sob estas condições, o Action₀GIS seleciona, 
para cada seção da rede, o cabo (fio) mais adequado de acordo com o fluxo de carga.  

4.11  ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE VOLTAGEM (PRIMÁRIA) 

O objetivo deste programa é prover informação imediata para a tomada de decisão sobre a aprovação ou 
não da conexão de novas cargas. Se um usuário solicita o serviço para uma carga nova (ou se ele é um novo 
usuário), o programa proporciona informação imediata sobre a troca de tensão no possível ponto de 
conexão. 

Isso permite determinar o melhor ponto de conexão para a nova carga e se é factível ou não sua conexão. É 
mostrado na tela o estado do ponto antes e depois de conectar a carga. Também é possível conectar 
cargas reativas para estudar o melhoramento do nível de voltagem.  

4.12  CONFIGURADOR SIMULADOR SECUNDÁRIO 

Este programa opera da mesma forma que o configurador da rede primária, exceto quando funciona na base 
de dados da rede secundária para cada transformador. 

4.13  ATRIBUIÇÃO DE CARGAS PARA REDE SECUNDÁRIA 

Este programa atribui a potência ativa e reativa de cada nodo da rede secundária (onde esteja conectado 
um consumidor). A carga pode ser atribuída de acordo com as seguintes alternativas: 

a. Divide-se a capacidade do transformador entre seus usuários. Assim, por exemplo, se um 
transformador tem 25kVA de capacidade e 25 usuários, a carga de cada usuário é de 1kVA (ou 
multiplicada por um fator se o usuário do Action₀GIS assim desejar). 

b. Distribuindo a capacidade do transformador proporcionalmente ao consumo energético dos 
usuários. Nesta opção, somam-se os consumos de energia faturados e se calcula o peso de cada 
usuário nesta soma. A carga de cada usuário é o fator peso encontrado multiplicado pela 
capacidade do transformador.  

c. Utilizando o cálculo de carga do transformador feito pelo atribuidor de cargas primárias e 
proporcional ao consumo dos consumidores. Nesta opção, utiliza-se a carga que o programa de 
atribuição de cargas primárias calculou para o transformador, utilizando sua terceira opção de 
atribuição. Para atribuir a carga de cada usuário, distribui-se a carga primária calculada entre os 
usuários proporcional ao consumo utilizado na opção 2. Notar que, quando se utiliza tanto a 
atribuição primária quanto secundária, a opção 3 (tendo em conta as leituras da subestação e 
leituras de consumo de cada usuário) pode-se fazer (executando o fluxo de carga) um 
balanceamento de energia do circuito (ou de todo o sistema se for necessário) onde são 
discriminadas as perdas, calculando-se assim as perdas não-técnicas.  

d. Ajuste de cálculo com a leitura do macromedidor. Isto é especialmente importante quando há 
usuários ilegais sem faturamento.  

4.14  FLUXO DE POTÊNCIA RADIAL BALANCEADOA SECUNDÁRIO 

Para um circuito secundário (rede secundária de um transformador de distribuição), este programa calcula 
as voltagens nos nodos e as correntes e perdas nas seções.  
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4.15  FLUXO DE POTÊNCIA RADIAL DESBALANCEADO SECUNDÁRIO 

Este programa calcula, por fase, as voltagens, correntes e perdas, em um circuito secundário configurado. 

O programa utiliza as fases nas quais está conectado cada consumidor e, para obter as impedâncias das 
seções, utiliza a fórmula de Carson e a matriz Zabc, que consideram os acoplamentos entre fases.   

O programa utiliza as mesmas opções de atribuição de cargas que o programa de fluxo de potência 
balanceado, mas as utiliza por fase.  

É preciso levar em conta que este aplicativo deve também mostrar a forma de alimentação da iluminação 
pública.  

4.16  GESTÃO DE CARGA DE TRANSFORMADORES (TLM) 

O programa calcula o valor da carga pico de um transformador de distribuição baseado no faturamento dos 
consumidores alimentados por esse transformador. O programa oferece uma série de dados gráficos 
relacionados com a administração dos transformadores.  

A equação empregada (em sua forma algébrica) é introduzida pelo usuário do Action₀GIS 

kW = f (kWh) 

A equação deve ser uma função estatística que relaciona os kWmax com a soma dos kWh do período 
considerado. Para cada tipo de consumidor, deve haver uma função estatística. O Action₀GIS aceita 
diferentes tipos de funções. Os parâmetros da equação são introduzidos diretamente pelo usuário.  

Quando executado o TLM, o Action₀GIS pega cada transformador de distribuição do sistema, ou do 
alimentador selecionado, e soma a energia consumida por todos os consumidores que pertencem ao 
transformador. Por isso, aplica-se a função mencionada anteriormente ao estrato ou tipo de consumidor 
dominante e, assim, calcula-se a carga máxima para o transformador.  

Utilizando um fator de potência correlacionado ao tipo de consumidor ou o fator de potência do 
alimentador, calcula-se a potência ativa e reativa. O TLM calcula também as perdas no transformador 
utilizando a carga máxima. O programa de fluxo de potência faz uso da carga calculada desta maneira.  

Se o programa for usado periodicamente, as cargas dos transformadores de distribuição serão atualizadas.  

Com o gerador de relatórios é possível obter a perda nos transformadores, transformadores 
sobrecarregados, sua distribuição, etc.  

Notar que o sistema, mediante uma consulta SQL, pode mostrar graficamente os transformadores 
sobrecarregados. É possível obter também relatórios que indiquem a distribuição percentual de cargas, etc.  

4.17    INTERFACE COM O SISTEMA COMERCIAL (FATURAMENTO) 

Este programa permite extrair a informação correspondente a medidores e consumidores do sistema de 
faturamento comercial da empresa. Os dados obtidos desta maneira (consumos faturados num período) 
serão usados pelo programa de atribuição de carga para estimar a carga pico e perdas de cada 
transformador de distribuição no mesmo período determinado.  

Além disso, os dados obtidos servem para que, mediante o balanceamento de energia, calculem-se as 
perdas técnicas do sistema. Isto é feito a partir das leituras de energia da subestação, as perdas na rede 
primária calculadas pelo fluxo de potência, as perdas na rede secundária calculadas pelo fluxo de potência 
secundário e as perdas nos transformadores calculadas pelo TLM. O Action₀GIS lê um arquivo de texto que 
deve ser preparado pelo Sistema Comercial.  

A interface com o sistema de faturamento também tem por objetivo intercambiar informações de 
consumidores visando calcular a qualidade de serviço.  
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No projeto de um sistema são implementados links online entre o Action₀GIS e o Sistema Comercial da 
concessionária. 

4.18  IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS COM CONSUMOS ANORMAIS 

De acordo com a suposta homogeneidade no estrato socioeconômico e padrão de consumo dos 
consumidores associados a um transformador de distribuição, o sistema faz uma distribuição estatística 
dos consumos destes usuários, calcula o valor médio e desvio padrão, identificando aqueles usuários que 
se desviam do consumo padrão. 

4.19  CÁLCULO DE CUSTOS DE PROJETOS E ORÇAMENTOS 

O módulo Action₀Custos&Projetos é um programa que pode ser adquirido à parte, mas que trabalha 
integrado com o Action₀GIS. 

O usuário do Action₀Custos& Projetos pode definir projetos de expansão de rede, obras em construção etc. 
Para isso, os elementos da rede, como postes, transformadores, etc., devem ser definidos como um 
conjunto de materiais e elementos com seus respectivos custos unitários. É possível importar essa 
definição de custos unitários a partir uma página Excel®.  

O programa calcula os custos totais para cada elemento e o custo total para o projeto em questão, além de 
parte ou totalidade da rede existente para fins de avaliação 

Adicionalmente, o programa gera três relatórios detalhados do orçamento do projeto, permitindo sua 
exportação para uma folha de cálculo.  

No Action₀GIS, os projetos são visualizados com linhas de cores diferentes.  

4.20  LINK COM O SIMULADOR DE SISTEMAS DE POTÊNCIA Action₀EMS 

O Action₀EMS é o simulador de potência avançado. Ele pode ler alimentadores diretamente do banco de 
dados de distribuição, além de integrar os alimentadores de média tensão e subestações do Action₀GIS ao 
sistema de alta tensão.  

No Action₀EMS é possível realizar cálculos avançados com fluxos ótimos de potência, simulação de erros 
para estados transitórios e estáticos, coordenação de proteção, análise harmônica e estabilidade (ver 
descrição do Action₀EMS).  

 

5. DOCUMENTAÇÃO / AJUDA 

A extensa documentação do Action₀GIS encontra-se disponível em português e espanhol. O usuário tem as 
opções de consultar um manual eletrônico online ou tem à sua disposição ajudas contextualizadas nas 
janelas individuais.   

Também existe um Manual de Aplicativos onde se encontra a metodologia dos programas de análise, com 
exemplos numéricos e fórmulas dos logaritmos.  

 

6. CONFIGURAÇÃO REQUERIDA (HARDWARE/SISTEMA OPERACIONAL) 

6.1    ESTAÇÃO DE TRABALHO (CLIENTE): 

Configuração mínima 
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Processador Pentium IV, Memória: 1GB, Vídeo: monitor VGA com uma resolução de 1024*768, placa de 
vídeo de alto rendimento (128MB). É necessário no mínimo 40GB livres no disco rígido. O instalador requer 
400 MB. Sistema operacional Windows® 7 ou superior. 

 

Configuração ótima 

Para operação com bancos de dados maiores, requisita-se: 4GB de RAM, Pentium Double Core Duo, 100GB 
livre no disco rígido, placa aceleradora de vídeo de 500MB. 

6.2 SERVIDOR (PARA TRABALHAR COM ORACLE® OU SQL-SERVER) 

Servidor Windows 2008, Processador 2.8Ghz ou melhor, Memória RAM: 2GB ou mais. A Memória de Disco 
depende do volume de dados a serem gerenciados (no mínimo 120GB), 2 discos rígidos, CD-ROM. 

A configuração adequada depende em grande parte do volume de informação que será gerenciado. A Spin 
Engenharia de Automação oferece uma assessoria geral para esse aspecto. 

 Versão Oracle® 9i ou mais recente; 

 Periféricos: Plotter, Impressora, eventualmente Scanner; 

 Compatibilidade com Autocad®. 

Recomenda-se ter disponível o programa Autocad®. O Action₀GIS é um aplicativo autônomo que não 
necessita de outros pacotes gráficos. No entanto, seus arquivos são altamente compatíveis com Autocad®. 
Por exemplo, arquivos de saída do Action₀GIS em formato DXF mantêm as camadas e podem postar, editar 
ou plotar no Autocad®.  

 

7. EVOLUÇÃO DO PRODUTO 

A estratégia permanente para a linha de produtos Action₀GRID é dar aos clientes uma ampla variedade de 
ferramentas que se ajustam às suas necessidades e oferecer soluções práticas para seus problemas.  

 Para isso é necessário cada vez mais, uma visão corporativa da informação da empresa. Apenas dessa 
forma se pode resolver problemas de perdas de energia, melhor gestão da manutenção, qualidade do 
serviço, etc.  

A Spin Engenharia espera, através de seus produtos, cobrir todos os sistemas elétrico desde o medidor do 
usuário de baixa tensão até a subestação e planta de geração em AT, seguindo critérios de comprovada 
eficiência na integração com os aplicativos dos clientes tais como sistemas comerciais, sistemas GIS 
existentes, etc.  

Por outro lado, continuamente são desenvolvidos e/ou modernizados novos aplicativos para a análise e 
otimização do sistema de redes elétricas, em consonância com as melhores ferramentas do mercado.  

São mantidos, através de contratos de manutenção, laços estritos e permanentes com os usuários, 
incorporando as sugestões e propostas de novos aplicativos online dos produtos Action₀. Isso garante que 
os clientes sempre poderão disfrutar de ótimas ferramentas, de acordo com suas reais necessidades e com 
um suporte de qualidade.  
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