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Resumo 
 

Vários fatores interligados ou isolados podem desencadear graves anormalidades 

no Sistema Elétrico de Potência (SEP). Dentre estes fatores, um de fundamental 

importância é o humano. Os operadores (OP) são aqueles que estão 

constantemente em contato com os equipamentos das instalações (presencialmente 

ou remotamente) e desempenham papel vital na correta operação do SEP. Um das 

principais atividades do OP é a execução de manobras em tempo real, seguindo o 

estabelecido pelo documento de plano de manobras (PM). No entanto, devido à 

natureza repetitiva destas atividades os OPs estão sujeitos a cometerem falhas 

operacionais. Tais eventos podem ocorrer através de uma mera desatenção na 

execução dos PMs ou na total negligência destes. Operações em equipamentos a 

partir de manobras mal elaboradas, bem como softwares que não favoreçam a 

elaboração e a validação de tais manobras, também são fatores que promovem a 

ocorrência de falhas humanas e anormalidades no processo. Neste trabalho é 

apresentada uma arquitetura para implementação de um conceito de sistema 

baseado em software, hardware e sensibilidade a contexto. Em simulações 

referentes às operações sobre manobras, foi possível observar o sistema atuando 

de forma preventiva ao alertar o usuário sobre possíveis atividades inconsistentes. A 

execução de manobras em subestações ocorreu através de uma versão do sistema 

para dispositivos móveis. Essa abordagem promoveu vários benefícios como, por 

exemplo, a eliminação de falhas oriundas de atividades repetitivas, o 

estabelecimento de um mecanismo de confirmação da execução da manobra e o 

aperfeiçoamento do processo de interação entre os operadores de sistemas e 

operadores de subestações.  Tendo como referência resultados que apontam uma 

redução de 47% da taxa de anormalidades geradas pelos processos de elaboração 

e validação de manobras operativas, chegou-se a conclusão que o conceito de 

sistema apresentado neste trabalho promoveu uma considerável diminuição nas 

deficiências oriundas desses processos e aumentou a qualidade e a segurança no 

processo de execução de manobras. 

 

Palavras-chave: SEP. SCADA. Plano de Manobras. Sistema Sensível a Contexto. 

Dispositivo Móvel. 
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Abstract 

 
Several factors, interconnected or isolated, may be the cause of abnormalities on the 

Electric Power Systems (EPS). Among such factors, human factors play a 

fundamental role. 

Operators (OPs) are the staff responsible to deal with installations equipment, 

operated both presently or remotely, playing a vital part to the correct operation of the 

EPS. One of OP’s main activities is executing maneuvers in real time, following what 

was established by the maneuvers plan (MP) establishes. However, due to the 

repetitive nature of these activities, OPs are subject to commit operational failures. 

These events may occur through a mere inattention in the execution of the MPs or in 

their total neglect. Equipment operations from poorly elaborated maneuvers, as well 

as softwares that do not favor the elaboration and validation of those maneuvers are 

also factors that promote the occurrence of human failure and abnormalities in the 

process. Herein this work we present a hardware - software architecture sensible to 

context. In simulations related to operations on maneuvers it was possible to observe 

the system’s prototype acting preventively when it alerts the user about possible 

inconsistent activities. The maneuvering in substations occurred through a system 

version for mobile devices. This approach promoted several benefits such as the 

correction of the faults originated from repetitive activities, the establishment of a 

mechanism for confirmation of the maneuvering and the improvement of the 

interaction process between system and substation operators. Having as reference 

results which show a reduction of 47% in the rate of abnormalities generated by the 

drafting and validation of operational maneuvers, we concluded that the concept of 

system presented in this paper promoted a considerable decrease in deficiencies 

originated from these processes and increased the quality and safety maneuvers in 

the process. 

 

Keywords: EPS. SCADA. Maneuvers Plan. Context-Sensitive System. Mobile 

device. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os processos operacionais realizados pelo Sistema Elétrico de Potência 

(SEP) tornam-se cada vez mais sofisticados e rigorosos à medida que este setor 

evolui. Como consequência desse estado evolutivo, observa-se que os 

procedimentos vêm se tornando mais complexos, promovendo uma maior 

dificuldade na execução de comandos para o cumprimento dos requisitos de 

operação exigidos. No caso da rotina da operação de linhas de transmissão no 

Brasil, as regras normativas são estabelecidas pelos procedimentos de rede de 

autoria do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Os procedimentos para o 

fluxo de informações entre as organizações do setor elétrico são fortemente 

regulados, possuindo extensas disposições que regem o registro e a troca de dados 

(ONS, 2014). 

Ao observar o processo evolutivo do Sistema Interligado Nacional (SIN), 

contata-se que a dificuldade encontrada origina-se essencialmente da proeminente 

expansão decorrente da incorporação de novos equipamentos, da participação de 

um número maior de Agentes e da implementação e/ou revisão constante dos 

procedimentos operativos. A complexidade dos processos e fluxos dentro das 

organizações do setor elétrico é ainda mais carregada de rotinas, informações e 

regras que devem atender não apenas as exigências do ONS, como também as 

demandas internas operacionais, informacionais e gerenciais. A dificuldade que 

envolve tais demandas regula o relacionamento entre diversas equipes de operação, 

manutenção, qualidade e retaguarda das empresas, necessitando de mais 

planejamento e preparação para a execução das intervenções em um tempo cada 

vez mais reduzido.  

Os fatores ressaltados acima se tornam mais explícitos quando, na operação 

do SEP, os operadores de campo (OPC) têm a complexa tarefa de executar 

manobras observando os requisitos de segurança física - pessoal, bem como os 

requisitos funcionais dos procedimentos de manobra para realizarem as 

intervenções nos equipamentos. Entende-se por manobra uma ação ou conjunto de 

ações efetuadas com a finalidade de se atingir uma determinada configuração para 

o SEP, usina ou instalação. Assim, os Planos de Manobras (PMs) são 

procedimentos que contemplam ações padronizadas para liberação e normalização 
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de equipamentos e linhas de transmissão (LT) (ARAÚJO et al., 2012), (ARAÚJO et 

al., 2010). 

Os operadores do SEP nacional possuem em tempo real o PM (para livre 

consulta) facilitando assim a liberação e normalização dos equipamentos em 

condições programadas e de urgências.  No entanto, devido à característica cíclica e 

rotineira da atividade de operação de subestações (JIA et al., 2009), (KOVAL et al., 

1998), os operadores de campo enfrentam problemas relacionados a erros de 

manobras. Em sistemas críticos como o SEP, falhas são inadmissíveis e podem 

causar danos não só para população, mas prejuízo financeiro para própria empresa 

de energia e até a morte do operador.  

Esta dissertação possui uma temática centralizada no estudo dos processos 

relacionados a manobras executadas nos equipamentos do SEP e nas 

consequências que as falhas oriundas dessas atividades podem gerar para o setor 

de energia elétrica e para as empresas da área.  

 

1.1 Definição do Problema 

 

O primeiro contato com a problemática que esta dissertação visa abordar 

ocorreu com a participação do autor em um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) que tinha por finalidade desenvolver um middleware sensível a contexto 

capaz de integrar e gerenciar sistemas distintos do Centro de Operação do Sistema 

(COS) da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) 

(QUINTINO, 2014).   

Com sede na cidade de São Paulo, a CTEEP está presente em 16 estados 

brasileiros. Conta com cinco Regionais instaladas em cidades paulistas (Cabreúva, 

Taubaté, Bauru, Jupiá e São Paulo), um Centro de Operação de Transmissão (COT) 

em Jundiaí e um Centro de Operação de Retaguarda (COR) em Cabreúva. A 

empresa possui uma rede formada por 12.993 quilômetros de linhas de transmissão, 

30.273 torres, 18.782,41 quilômetros de circuitos, 2.488 quilômetros de cabos de 

fibra ótica e 106 subestações com tensão de até 550 kV, somando uma capacidade 

instalada de 45.131 MVA (CTEEP, 2013). 

No decorrer da participação e dos estudos nesse projeto de P&D, 

visualizaram-se diversos indicativos que enfatizavam uma possível deficiência em 



    16 
 

 

JULIERME SILVA DE ARAÚJO 

 

processos relacionados ao Impedimento Operativo. Dentre eles, o primeiro a ser 

observado foi o processo da elaboração e da validação de manobras sendo 

realizados manualmente através de softwares inapropriados. Um fator também 

inicialmente evidenciado diz respeito à maneira como as manobras são executadas 

pelos OPC e os operadores de sistema (OPS). Estas atividades são impressas em 

papel e anexados a pranchetas que acompanham os operadores até as instalações 

ou a cabine de execução de um Centro de Operações do Sistema.  

Tendo em vista essas premissas, foram realizadas análises em dados da 

CTEEP referentes a anormalidades que ocorreram no processo de Impedimento 

Operativo para manutenção de instalações entre os anos de 2009 e 2012. Com o 

término desse estudo observou-se que 68% das anomalias eram causadas por 

planos de manobras mal elaborados/validados e consequentemente não 

executados. A anormalidades no processo de execução de manobras existentes 

nesses PMs, causadas por uma atividade de elaboração e validação ineficaz, trazem 

muitos transtornos para o SIN e consequentemente para as empresas. 

Também foi possível inferir com base nos estudos e análises realizados que 

muitas informações são desperdiçadas no processo atual, devido à própria estrutura 

física na qual os planos de manobras são disseminados. Esse cenário impossibilita 

inclusive o desenvolvimento de um sistema especializado em controlar manobras. 

Entende-se por Controle de Manobras o comportamento administrativo necessário 

para realizar com eficiência os processos de Elaboração, Validação e Execução de 

Manobras (EVEM). 

Além dos argumentos diretamente relacionados com os planos de 

manobras, fatores indiretos, naturais e externos ao Centro de Operações do 

Sistema, por não estarem sendo notificadas em tempo real, atualmente colocam em 

perigo os operadores de campo responsáveis pelas intervenções operativas 

realizadas nas instalações do SEP. Outras deficiências referentes ao controle de 

manobras, igualmente importantes, serão abordadas no decorrer desse trabalho, 

assim como a proposta para solucioná-las. 

Como cenário de referência para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-

se a estrutura do SEP da CTEEP, bem como o sistema Supervisory Control And 

Data Acquisition Data (SCADA) empregado nas atividades realizadas no Centro de 

Operação do Sistema da empresa.   
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1.2 Motivação 

 

No SEP uma questão de grande relevância são os riscos relacionados a 

uma manobra no sistema, principalmente em equipamentos pertencentes à Rede 

Básica como Linha de Transmissão (LT), Transformadores de Potência, Reatores, 

Banco de Capacitores, Compensadores Síncronos, entre outros. Existindo 

problemas nestas manobras, haverá uma grande possibilidade de comprometimento 

do equilíbrio operacional do SIN, pois seria inevitável a ocorrência de uma sequência 

de desligamentos, podendo culminar em blackouts, danos para os equipamentos, 

pessoas e meio ambiente.  

Assim, torna-se nítida a importância de um processo de elaboração e 

validação de manobras eficaz, antes de efetivamente ocorrer sua execução.  

Mesmo sendo incontestável a relevância e os riscos envolvidos no processo 

de execução de manobras (LIMA e TURNELL, 2006), (ZHANG e BHATT, 2010), a 

temática não vem sendo abordada com a evidência necessária, conforme mostra a 

Seção 2.3 deste trabalho.  

 

1.3 Objetivo Geral 

 

Verificar em que aspectos do processo de Impedimento Operativo os 

operadores têm cometido mais anormalidades e propor um modelo de arquitetura 

para o desenvolvimento de um sistema computacional sensível a contexto que os 

ajudem a corrigi-las. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar evidências que apontem as principais causas de 

anormalidades do processo de Impedimento Operativo; 

 

2. Reduzir consideravelmente, ou até mesmo eliminar, os fatores 

relacionados ao processo de Impedimento Operativo que atualmente 

favorecem a incidência de anormalidades;  

 



    18 
 

 

JULIERME SILVA DE ARAÚJO 

 

3. Promover maior desempenho, segurança e flexibilidade para os OPS e 

OPC, assim como maior interação entre ambos, quando estiverem 

inseridos no processo de execução de manobras operativas em 

instalações do sistema elétrico de potência; 

 

4. Validar o sistema computacional proposto através do desenvolvimento 

de um protótipo que permita simular a realização dos processos EVEM;  

 

1.4 Contribuições e Resultados Esperados 

 

A seguir são apresentadas as contribuições e os resultados esperados com 

o desenvolvimento deste trabalho: 

 

1. Para o setor de Energia Elétrica, espera-se que o sistema proposto ao 

ser aplicado em operações do SEP possa auxiliar os operadores do 

COS e operadores de campo em atividades relacionadas a manobras 

operativas, reduzindo consideravelmente os índices de anormalidades 

da área e promovendo maior interação, flexibilidade, desempenho e 

segurança para estes profissionais.  

 
2. Para a comunidade científica nas áreas de Contexto Computacional, 

Sistemas Embarcados e Sistema Elétrico de Potência, permitir que 

novas pesquisas sejam desenvolvidas a partir dos resultados e de 

possíveis lacunas na área de investigação obtidos com este trabalho. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos incluindo a introdução. 

No Capítulo 2 é apresentada a revisão da literatura, introduzindo conceitos 

referentes ao setor de energia elétrica e ressaltando as publicações que já são de 

conhecimento de tal setor. Na Seção 2.3 deste capítulo poderá ser observado que 

trabalhos envolvendo sensibilidade a contexto aplicada a problemática descrita 

neste trabalho não foram encontrados, comprovando o ineditismo desta dissertação.  
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No Capítulo 3 serão abordados conceitos e questionamentos sobre os 

procedimentos de manobras.  

Será apresentada no Capítulo 4, como proposta deste trabalho, um conceito 

de sistema sensível a contexto para estabelecer controle sobre atividades referentes 

aos processos EVEM em instalações de um SEP.  

No Capítulo 5 apresentará as fases de prototipagem do sistema oriundo do 

estudo de caso deste trabalho e apontará resultados referentes a testes de 

execução sobre este protótipo.  

Este trabalho será finalizado no Capítulo 6 com a apresentação das 

conclusões e das propostas de continuidade da pesquisa.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

Ressalta-se neste capítulo a revisão da literatura referente aos principais 

conceitos abordados na pesquisa realizada para este trabalho, assim como 

trabalhos relacionados ao tema abordado. Vale salientar que ao longo dessas 

definições é necessário restringir o escopo de cada tema, tendo em vista que o 

estudo realizado contempla diversas áreas de conhecimento, a saber: engenharia 

elétrica, sistemas de tempo real, Sensibilidade a Contexto, dentre outros. 

Os processos de Elaboração, Validação e Execução de Manobras (EVEM) 

não serão evidenciados neste capítulo. Devido a sua importância, o Capítulo 3 será 

dedicado a sua especificação. 

 

2.1 Sistema Elétrico de Potência – SEP 

 

A seção em questão irá abordar conceitos relativos ao sistema elétrico de 

potência brasileiro. O capítulo 2 será iniciado a partir dessa temática, considerando 

que o tema desta dissertação é desenvolvido no ambiente do SEP. 

 

2.1.1 Estrutura sucinta do SEP  
 

Esta seção parte de duas formulações transcritas, propostas por autores 

distintos, sobre o SEP.  

 
Um sistema elétrico de potência é uma rede de componentes 
interconectados projetados para converter continuamente energia não-
elétrica em energia elétrica e transportar a energia elétrica por distâncias 
potencialmente grandes. (ABREL et al., 2010, p. 158)   
 

Os sistemas elétricos podem ser categorizados como sistemas críticos - 
sistemas nos quais falhas podem resultar em perdas econômicas 
significativas, danos físicos ou ameaças à vida humana. Nestes sistemas, 
uma interface com o operador que se apresente confusa pode resultar em 
uma interpretação errada e induzir erros durante a tomada de decisões. 
(LIMA e TURNELL, 2006, p. 1) 

 

Ao analisar as formulações descritas por estes autores observa-se que o 

circuito de um SEP, composto por sua rede de equipamentos atuando no processo 

de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, é de uma complexidade 



    21 
 

 

JULIERME SILVA DE ARAÚJO 

 

gerencial muito elevada e constantemente está sujeito a falhas. Sua existência é de 

grande importância para o processo evolutivo da sociedade moderna em vários 

níveis, tais como industrial, comercial e residencial.  

De acordo com o artigo 6º da LEI N. 2.597, de 12 de Setembro de 1955, a 

União Federativa do Brasil considera as instalações dos Sistemas Elétricos de 

Potência como áreas de segurança nacional e de fundamental importância para o 

desenvolvimento da nação. 

A Figura 1 representa, de forma sucinta, os elementos essenciais para um 

Sistema Elétrico de Potência. Ressalta-se que a explanação e consequentemente o 

entendimento dos conceitos abordados sobre a estrutura dos componentes que 

compõem o SEP facilitarão a compreensão da solução proposta neste trabalho.   

 

Figura 1 – Representação esquemática dos setores do Sistema Elétrica. 
 

 
  Fonte: Próprio autor. 

 

É necessário fazer algumas considerações sobre o diagrama ilustrado nesta 

figura, associando também a nomenclatura utilizada no fluir do texto.  

 

• Geração: Na geração de energia elétrica uma tensão é produzida por 

um maquinário responsável pela transformação da energia de várias 

fontes (hidráulica, nuclear, eólica, etc.) em energia elétrica. Os 

consumidores conectam-se ao sistema elétrico e recebem o produto e o 
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serviço de energia elétrica. Uma empresa de geração de energia elétrica 

é composta de forma sucinta por uma subestação1 geradora e por uma 

sala de comando e controle responsável por condicionar a energia 

elétrica gerada pelos geradores para níveis que possam ser utilizados na 

transmissão (LEÃO et al., 2009);  

 
• Transmissão: As empresas transmissoras são responsáveis pela rede 

que interconecta os grandes centros de geração aos centros de carga. 

De forma sucinta, a sua estrutura compreende a subestação¹ 

transmissora e as salas de comando e controle responsáveis por 

gerenciar as diversas torres e cabos condutores de energia (LEÃO et al., 

2009). As concessionárias de transmissão de energia elétrica têm a 

qualidade do serviço aferida por meio de indicadores associados à 

disponibilidade do sistema de transmissão. A Resolução Normativa 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nº 270/2007 define os 

seguintes indicadores que permitem aferir o desempenho das 

concessionárias de transmissão (ANEEL, 2014):  

 
� Parcela Variável (PV) como sendo a parcela a ser deduzida da 

receita da transmissora em função da não prestação adequada do 

serviço público de transmissão;  

 
� Adicional à RAP como sendo o valor a ser adicionado à receita 

anual da transmissora que apresenta desempenho excelente, 

com recursos provenientes exclusivamente da Parcela Variável, 

deduzida das transmissoras. 

 
• Distribuição: As empresas de distribuição com suas redes alimentam 

consumidores de diversas classes.  De forma sucinta, a sua estrutura 

compreende a subestação distribuidora e a sala de comando e controle 

que é interligada aos diversos postes e cabos condutores que 

geralmente são os últimos locais de tratamento da energia antes de tal 

produto ser repassado para aos consumidores (LEÃO et al., 2009). 

                                            
1 Termo também tratado como instalações, ou no singular, instalação. 
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• Consumidor: No circuito de um SEP, os consumidores são a última 

instância, definindo-os como destinatários do produto gerado. Eles são 

representados várias classes, tais como: industriais de médio e pequeno 

porte, consumidores comerciais e de serviços e consumidores 

residenciais (LEÃO et al., 2009).  

2.1.1.1 Terminologias 
 

Uma vez definido o campo de aplicação do estudo proposto se torna 

necessário a definição de alguns conceitos cuja assimilação é de suma importância 

para a compreensão desta dissertação.  

 

• Manobra (atividade de manutenção): Entende-se por manobra uma 

ação ou conjunto de ações efetuadas com a finalidade de se atingir uma 

determinada configuração para o SEP, usina ou instalação. Podem ser 

do tipo, programadas ou não programadas (ONS, 2009); 

 
• Plano de manobras (PM): São procedimentos que contemplam ações 

padronizadas ou não padronizadas para liberação e normalização de 

equipamentos e linhas de transmissão (ONS, 2009); 

 
• OPC: Operador de campo ou operador de instalação é o profissional 

responsável pela operação dos sistemas de controle de uma instalação 

em tempo real por meio a execução dos planos de manobras (ONS, 

2009);  

 
• OPS: Operador de sistema é o profissional responsável pelo 

monitoramento e coordenação de várias instalações, tendo a visão geral 

do SEP como um todo. Também acompanha em tempo real as 

execuções de manobras nas instalações, atuando, caso necessário, na 

elaboração, validação e execução de manobras (ONS, 2009); 

 
• Falha: Efeito ou consequência de ocorrência em equipamento ou LT, 

que acarrete sua indisponibilidade operativa em condições não 
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programadas e que, por isso, impede o equipamento ou a LT de 

desempenhar suas funções em caráter permanente ou temporário (ONS, 

2009); 

 
• Subestação (instalação): Parte de um sistema de potência que 

compreende as extremidades de linha de transmissão e/ou de 

distribuição, com os respectivos dispositivos de manobra, controle e 

proteção e que abrange as obras civis e estruturas de montagem. Pode 

também incluir transformadores, equipamentos conversores e/ou outros 

equipamentos (ONS, 2009).  

 

2.1.2 Sistema Integrado Nacional (SIN)  
 

No Brasil, a produção e transmissão de energia elétrica baseiam-se em um 

sistema hidrotérmico de elevado porte, predominando a usinas hidrelétricas e seus 

múltiplos proprietários (ANEEL, 2014). As grandes empresas produtores de energia 

elétrica estão localizadas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte 

da região Norte. A interligação destas é o que forma o Sistema Interligado Nacional.  

Apenas 3,4% da capacidade de produção de eletricidade do país não estão ligados 

ao SIN. Estes são pequenos sistemas isolados localizados principalmente na região 

amazônica (ONS, 2014).  

O SIN é dimensionado segundo critérios que definem que mesmo com a 

indisponibilidade de qualquer elemento (contingência simples), o sistema deve ser 

capaz de permanecer operando sem interrupção do fornecimento de energia, perda 

de estabilidade do sistema, violação de padrões de grandezas elétricas (frequência, 

tensão, harmônicos, etc.) e sem atingir limites de sobrecarga de equipamentos e 

instalações. Entretanto, a operação de qualquer sistema está sujeita a contingências 

múltiplas (ONS, 2009).  

A representação do SIN, com o horizonte de interligações esperadas para o 

ano de 2014, pode ser observada na Figura 3. Ao analisar a imagem confirma-se 

que a região norte é aquela que o SIN tem menor presença devido à floresta 

amazônica. No entanto, em relação à Figura 2 é possível observar que o horizonte 

descrito na Figura 3 contempla projetos de expansão para esta região, conforme 

indicado pelas linhas pontilhadas em vermelho ilustradas nesta área do mapa.  
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Figura 2 – Representação do SIN – Região amazônica. Horizonte de 2013. 
 

 
 Fonte: ONS (2014). 

 

Figura 3 – Representação do SIN – Sistema de transmissão. Horizonte para 2014 
 

 
 Fonte: ONS (2014). 
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Baseando-se em dados históricos para realizar análises no comportamento 

do SIN, foi observado que em 2009 ocorreram mais de 500 contingências 

envolvendo a rede básica do SIN. Em 2012, com a ocorrência do fenômeno climático 

La Niña, constataram-se afluências elevadas no mês de janeiro referente aos 

subsistemas Sudeste/Centro Oeste, Sul, Nordeste e Norte, as quais se estenderam 

até fevereiro no Nordeste e até março no Norte, sendo sucedidas por significativa 

recessão nos meses subsequentes. Esse cenário hidrológico desfavorável contribuiu 

para que os subsistemas Sudeste/Centro Oeste, Sul e Nordeste não conseguissem 

recuperar suas capacidades máximas de armazenamento de água ao final do mês 

de abril, o que ocorreu apenas na região Norte. Este foi o terceiro pior período seco 

de todo o histórico disponível entre 1931 e 2012. Neste cenário, a aplicação dos 

Procedimentos Operativos de Curto Prazo identificou a necessidade de despacho 

térmico complementar a partir do mês de abril, inicialmente com utilização da 

geração térmica nuclear, a carvão e a gás para suprir e estabilizar a demanda 

energética (ONS, 2014). 

Com o exposto nesta seção observa-se o quão intima é a relação entre as 

empresas responsáveis pelo SEP, o ONS e o SIN. Concluímos então que o 

comportamento adequado dos sistemas elétricos de potência, supervisionado pelo 

ONS e associada ao bom desempenho dos sistemas de controle, garantem a 

segurança operativa do SIN e consequente o fornecimento eficaz da energia 

elétrica.  

 

2.1.3 Centro de Operações  
 

De forma sucinta define-se um centro de operação   (CO) de um sistema 

elétrico de potência como sendo um ambiente na qual seja possível fornecer 

ferramentas e infraestrutura que permita seus operadores controlar as instalações 

elétricas (usinas, subestações, equipamentos e regiões de controle), por meio de um 

processo econômico, dotado de segurança e que garanta a continuidade no 

fornecimento de energia.  

Zhang e Bhatt (2010) ressaltam que atualmente os operadores de energia 

precisam operar o sistema elétrico em condições cada vez mais complexas, 

principalmente aqueles relacionados ao setor de transmissão de energia elétrica.  
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É importante enfatizar que as complexidades encontradas nos centros de 

operações refletem nas demais áreas da operação principalmente naquelas 

responsáveis por manutenções em instalações. A Figura 4 ilustra como atualmente 

os Centro de Operações estão organizados. 

Tendo em vista o cenário atual do centro de operações descrito por Zhang e 

Bhatt (2010), observa-se que cada vez mais esse ambiente está sujeito a falhas 

provenientes do fator humano, visto que todas as atividades em sua maioria são 

reativas, ou seja, dependentes do comportamento dos operadores ao se depararem 

com a ocorrência de uma atividade.  

 

Figura 4 – Representação do centro de operações 
 

 

 Fonte: Adaptado de Zhang e Bhatt (2010). 

 

A pesquisa realizada por Lima e Turnell (2006), enfatiza em números o que 

Zhang e Bhatt (2010) ressaltam. Segundo este estudo foi realizada uma pré-seleção 

de um universo de 386 relatos de acidente na empresa Companhia Hidroelétrica do 

São Francisco (CHESF) de onde foram extraídos 30 relatórios relacionados a erros e 

falhas operacionais. A pré-seleção do estudo baseou-se ainda nos seguintes 

critérios: Incidentes causados pelo erro humano; Incidentes ocorridos na sala de 
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comando ou no pátio de operação; Incidentes ocorridos durante a realização de 

tarefas de controle ou supervisão.  

A Figura 5, oriunda da pesquisa de Lima e Turnell (2006), traça um paralelo 

entre à quantidade de acidentes em um SEP (eixo ordenadas) e vários atributos dos 

usuários (eixo das abscissas) que ocasionaram as falhas mediante algum tipo 

atividade. Por meio do gráfico é possível observar que as maiores taxas de erros 

humanos na operação se dão pela desatenção do operador na hora de executar as 

manobras, pelo descumprimento de normas e pelo excesso de autoconfiança na 

execução de tarefas, atividades essas puramente reativas. 

 

Figura 5 – Gráfico comparativo entre as causas humanas de falhas operacionais 
 

 
  Fonte: Lima e Turnell (2006). 

 

Analisando o gráfico descrito na Figura 5 conclui-se que este trabalho 

contribuirá com a eliminação direta de deficiências oriundas da desatenção nas 

operações, do descumprimento de normas e do excesso de autoconfiança, além de 

reduções significativas em problemas relacionados a estresse, cansaço, 

repetitividade e excesso de manobras. Na Seção 3.4 será possível observar que 

muitos dos atributos descritos por Lima e Turnell (2006) ainda são evidentes em 

instalações de Sistemas Elétricos de Potência (SEP) da atualidade. 
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Falhas e anormalidades operativas assim como cancelamentos de 

operações são eventos que geram diversos prejuízos para as empresas do setor de 

energia elétrica. O modelo adotado pela ANEEL e o dinamismo imposto pelo SIN em 

relação às penalizações e gratificações para com as empresas do setor de energia 

(principalmente as de transmissão) têm como referência a capacidade de 

disponibilizar e dar continuidade aos serviços prestados. Neste cenário, atrasos na 

recomposição dos equipamentos elétricos (linha de transmissão, transformadores, 

geradores, reatores, bancos de capacitores, etc.) se tornam um dos pontos críticos 

para a saúde financeira dessas empresas.  

No entanto, nos últimos anos, o setor de energia elétrica tem realizado 

investimentos em tecnologia e infraestrutura para tornar possível o aperfeiçoamento 

do desempenho no processo de recomposição do sistema, estabelecendo 

consequentemente um aumento significante na disponibilidade de seus serviços. 

Observando a situação a partir da perspectiva do setor responsável pelas atividades 

em tempo real, no centro de operações, constata-se que esse investimento ocorre 

essencialmente no fornecimento de ferramentas que auxiliem o operador no 

processo de tomada de decisão, tornando mais ágil a disponibilização dos 

equipamentos para o SIN.  

Outros recursos, sobretudo relacionados à manutenção preventiva, preditiva 

e corretiva também são de grande importância para a disponibilidade dos serviços. 

Um exemplo desses recursos são os sistemas de gestão e programação de 

manutenção.  

O processo de gestão da informação promove benefícios às empresas 

através dos seguintes recursos: disponibiliza informações para a tomada de 

decisões e gerenciamento estratégico do negócio; possibilita a automatização de 

tarefas rotineiras; auxilia o controle interno das operações; aumenta a capacidade de 

reconhecer antecipadamente os problemas; e pode ser utilizada como ferramenta 

estratégica no processo de planejamento, direção e controle (MORAES et al., 2004). 

A perspectiva imposta por esse conceito quando aplicado ao setor de energia 

elétrica justifica os investimentos estratégicos em tecnologia da informação e em 

ferramentas de gerenciamento de energia. 
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2.1.3.1 Áreas de um centro de operações 
 

O conceito de operação de sistema do ponto de vista do Operador Nacional 

do Sistema Elétrico (ONS) é o que segue:   

 

A operação do sistema consiste na programação, normatização, 
coordenação, supervisão, controle, análise e estatística da operação 
integrada do SIN, com a finalidade de garantir seu funcionamento de forma 
otimizada, confiável, segura e com qualidade (ONS, 2009, p. 30).  
 

Observa-se que a operação do sistema e a operação das instalações se 

relacionam obedecendo a uma estrutura hierárquica bem definida, caracterizada 

pela interdependência e complementaridade de ações, bem como por atividades 

específicas em que os requisitos da operação do sistema devem ser observados na 

operação das instalações (ONS, 2014). Tendo em vista esse cenário, apresenta-se 

de forma sucinta por meio da Figura 6 a estrutura hierárquica entre o ONS e os 

agentes de operação.  

 

Figura 6 – Representação da estrutura da operação do SEP brasileiro  
 

 
 Fonte: ONS (2014). 

 

Várias operações são realizadas pelo ONS e pelos Centros de Operações 

das empresas do setor de energia elétrica. Tendo em vista o escopo dos estudos 

realizados para este trabalho, passaremos a focar nas operações de manutenção 

realizadas nas instalações referentes ao setor de transmissão de energia elétrica. 
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Com base na organização das atividades de operação do ONS e na 

experiência adquirida pelas empresas do setor elétrico, propõe-se a divisão 

organizacional dos centros de operação em três áreas básicas: Pré-operação, 

Operação em Tempo Real e Pós-Operação (ONS, 2014). As atividades de pré-

operação, tempo real e pós-operação seguem uma ordem cronológica bem definida 

e sequencial. A seguir, nesta seção, é apresentada uma breve descrição dessas 

atividades:  

 

• A Pré-operação é responsável pela: Análise e liberação das 

programações de intervenções para manutenções ou de intervenções 

para o atendimento de demandas de empresas externas; Normatização 

dos procedimentos operacionais de modo a garantir a precisão das 

manobras (elevar a confiabilidade da operação, minimizar riscos ao 

sistema e erros operativos); Elaboração de documentos internos para 

auxílio à operação; Elaboração de documentos externos encaminhados 

para outros agentes do SIN; Processamento e cumprimento das 

instruções de operação emitidas pela ONS; 

 
• O Tempo real é responsável pelos: Controle dos limites operativos dos 

equipamentos; Controle de tensão; Monitoramento do intercâmbio entre 

áreas; Monitoramento de carga e frequência; Qualquer operação para 

intervir em um determinado estado e ponto do sistema elétrico em tempo 

real; É responsável também pelo controle das intervenções e 

programação das atividades durante sua execução; 

 
• A Pós-operação é responsável pela: Análise das ocorrências e 

perturbações do sistema elétrico; Elabora relatórios e estudos com base 

com base nas operações em tempo real; Faz gestão dos bancos de 

dados (históricos e estatísticos); Apura os indicadores de qualidade das 

operações; É função da pós-operação acompanhar, fiscalizar e auditar o 

trabalho da operação de tempo real. 
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O diagrama a seguir, ilustrado pela Figura 7, representa de maneira sucinta 

o relacionamento entre às três áreas de um centro de operações.  

 

Figura 7 – Diagrama em blocos do condicionamento de um Centro de Operações 
 

 
       Fonte: Adaptado de ONS (2014). 

 

Embora as atividades da pós-operação sejam de grande importância para a 

disponibilidade dos serviços dentro de um centro de operações, este tema não será 

tratado neste trabalho, que tem como objetivo abordar a temática da operação na 

área de pré-operação e no tempo real, referente ao processo de elaboração, 

validação e execução de manobras para a manutenção das instalações.  

 

2.1.4 Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia – SAGE 
 

O SAGE é um sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de Dados, ou 

simplesmente SCADA (do inglês, Supervisory Control And Data Acquisition), 

desenvolvido pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) (CEPEL, 2014). 

Sistemas com esse perfil de arquitetura utilizam software para monitorar e 

supervisionar partes ou todo um processo industrial por meio das variáveis e os 

dispositivos de sistemas de controle conectados através de drivers específicos, de 

forma genérica.  

 



 
 

 

 

De acordo com Flores e Vargas (2009) os principais elementos num sistema 

de supervisão e controle digital podem ser agrupados da seguinte maneira:

 

Figura 8 – Representação do sistema de supervisã
 

Fonte: 

 

O elemento “Processo

ativos de campo de uma instalação

obtidos de campo como grandezas elétricas devem ser convertidas em sinais digitais

e o responsável por esta função é a Unidade Terminal Remota, UTR. Através de 

algum protocolo de comunicação, os dados são aqui

computacional de supervisão e controle 

interface humano computador

controle da instalação. 

No setor de energia elétrica

típicas de um Sistema SCADA para gerenciar todo

sistemas elétricos de potência de 

distribuidores.  

De uma forma geral, para executar as atividades

Gestão de Energia, as empresas de energia elétrica apresentam uma estrutura 

funcional organizada em níveis hierárquicos. Consequentemente, visando atender 

em todos os seus requisitos às funcionalidades presentes nestes níveis, o 

concebido para diversas aplicações no processo de automação das empresas

como aplicações locais em usinas, instalações

também dá suporte a 

hierárquicas superiores, tais como 

destas funcionalidades o SAGE foi desenvolvido

sistemas abertos. Foram exploradas todas as propriedade

sistemas (CEPEL, 2014b)

  

De acordo com Flores e Vargas (2009) os principais elementos num sistema 

de supervisão e controle digital podem ser agrupados da seguinte maneira:

Representação do sistema de supervisão e controle digital

Fonte: Flores e Vargas (2009). 

Processo” que a Figura 8 ilustra está representando todos os 

ativos de campo de uma instalação, incluindo as linhas de transmissão. Os sinais 

obtidos de campo como grandezas elétricas devem ser convertidas em sinais digitais

responsável por esta função é a Unidade Terminal Remota, UTR. Através de 

algum protocolo de comunicação, os dados são aquisitados por um sistema 

de supervisão e controle que os disponibiliza para o operad

computador (IHC) a partir da qual é realizada toda a supervisão e 

de energia elétrica, o SAGE tem por objetivo executar as funções 

típicas de um Sistema SCADA para gerenciar todos os ativos

sistemas elétricos de potência de domínios geradores, transmissor

De uma forma geral, para executar as atividades de Supervisão, Controle e 

Gestão de Energia, as empresas de energia elétrica apresentam uma estrutura 

funcional organizada em níveis hierárquicos. Consequentemente, visando atender 

em todos os seus requisitos às funcionalidades presentes nestes níveis, o 

concebido para diversas aplicações no processo de automação das empresas

es locais em usinas, instalações, linhas de transmissão. Tal sistema 

 arquiteturas de baixo custo como também a 

periores, tais como o Centro de Operação do Sistema

destas funcionalidades o SAGE foi desenvolvido com adesão integral ao conceito de 

sistemas abertos. Foram exploradas todas as propriedades dessa categoria de 

). 
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De acordo com Flores e Vargas (2009) os principais elementos num sistema 

de supervisão e controle digital podem ser agrupados da seguinte maneira: 

o e controle digital  

 

ilustra está representando todos os 

incluindo as linhas de transmissão. Os sinais 

obtidos de campo como grandezas elétricas devem ser convertidas em sinais digitais 

responsável por esta função é a Unidade Terminal Remota, UTR. Através de 

sitados por um sistema 

que os disponibiliza para o operador numa 

a partir da qual é realizada toda a supervisão e 

o SAGE tem por objetivo executar as funções 

ativos (equipamentos) de 

, transmissores e 

de Supervisão, Controle e 

Gestão de Energia, as empresas de energia elétrica apresentam uma estrutura 

funcional organizada em níveis hierárquicos. Consequentemente, visando atender 

em todos os seus requisitos às funcionalidades presentes nestes níveis, o SAGE foi 

concebido para diversas aplicações no processo de automação das empresas tais 

, linhas de transmissão. Tal sistema 

de baixo custo como também a de níveis 

Centro de Operação do Sistema (COS). Além 

com adesão integral ao conceito de 

s dessa categoria de 
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• Portabilidade: capacidade de implementação da mesma funcionalidade 

em diferentes plataformas de hardware; 

 
• Interconectividade: capacidade de conexão de plataformas de 

hardware distintas e de diferentes portes através de uma rede padrão; 

 
• Expansibilidade: capacidade de crescimento incremental de hardware 

(upgrade, adição ou substituição de máquinas) e de software (adição de 

novas funcionalidades); 

 
• Modularidade: as funções são implementadas em módulos isolados, 

que podem ser inseridos, retirados ou alterados sem interferência nos 

demais; 

 
• Escalabilidade: Capacidade de o mesmo software básico suportar 

sistemas de diferentes portes. Exemplos de sistemas de grande porte 

são: Centro Nacional, COS de Empresa, Centro Regional e Centro 

Local; 

 

O SAGE é baseado em uma arquitetura distribuída e redundante (alta 

disponibilidade de funcionamento). Vários computadores podem ser conectados 

através de uma rede local, garantindo a expansibilidade dos recursos 

computacionais. A sua arquitetura de software é modular, suportada por várias 

versões do UNIX. A configuração física da rede é transparente, permitindo a 

utilização de diversas tecnologias de rede, como Ethernet, FDDI/CDDI, ATM, etc.. 

Diversos módulos e subsistemas são utilizados para compor três ambientes 

distintos: Ambiente de Tempo Real; Ambiente de Dados Históricos e Modo de 

Estudo; Ambiente de Configuração (CEPEL, 2014b). 

A Figura 9 exemplifica a comunicação do SAGE em diferentes ambientes de 

uma SEP. Observa-se um cliente remoto, representado pelo “SAGE/SCADA 

Remoto”, se comunicando com ativos em uma instalação. Também é possível se 

ater ao uso do SAGE de forma local, dentro de uma instalação.  
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Figura 9 – Exemplo de estrutura de comunicação do SAGE  
 

 
  Fonte: Adaptado de CEPEL (2014a). 

 

O SAGE é composto, basicamente, por dois grandes sistemas definidos 

como Básico e de Aplicação. O Sistema Básico é formado pelo Subsistema de 

Tratamento de Informações (STI), Subsistema de Suporte Computacional (SSC), 

Subsistema de Aquisição e Comunicação de Dados (SCD), e pelo Subsistema de 

Interface Gráfica (SIG). O SCD implementa as funções de aquisição, tratamento e 

distribuição de dados do sistema elétrico (SCADA), além de prover suporte a 

múltiplos protocolos de aquisição e distribuição. O SIG controla a interação do 

operador com o sistema computacional, suportando todos os recursos fullgraphics 

de última geração, como zoom, panning, descongestionamento, menus, múltiplas 

janelas, etc. O Sistema Básico pode incluir, também, o módulo de Gerência da Base 

Histórica (BDH). O Sistema de Aplicação é formado pelo Subsistema de Análise de 

Redes (SAR) em Tempo Real e em Modo Estudo e pelo Subsistema de Controle de 

Geração (SCG) (CEPEL, 2014b). 

Os Subsistemas STI e SSC, encontrados no Sistema Básico, receberão uma 

maior carga de estudo visto que eles possuem informações de relevante importância 

para a obtenção dos dados requeridos pelo contexto deste trabalho.  

O STI realiza o tratamento das informações necessárias à criação das Bases 

de Dados, define e faz manutenção de vários arquivos de interface com o 

Subsistema de Suporte Computacional. Estabelece e promove a manutenção das 

variáveis e da base de dados Histórica. O SSC implementa a base de dados Tempo 

– Real, mantendo a coerência entre as cópias, inclusive em ambientes heterogêneos 
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(técnica de MCD – Memória Compartilhada Distribuída). Também monitora a 

situação dos processos do SAGE, controla a ativação, recuperação e finalização dos 

processos que compõem o SAGE. Mantém a coerência de arquivos nas diferentes 

máquinas da rede, trata alarmes (sobreposição, filtragem, organização em listas) e 

eventos do sistema (registro em arquivo) (CEPEL, 2014b). 

No capítulo 4, seção 4.3, desta dissertação haverá uma abordagem que 

descreverá os principais desafios encontrados ao tentar se comunicar com o SAGE, 

à solução encontrada e como o estudo sobre esse sistema SCADA contribuiu para a 

definição da arquitetura do conceito de sistema de controle de manobras sensível a 

contexto proposto neste trabalho.  

 

2.2 Sensibilidade a Contexto  

 

A seção em questão irá abordar conceitos relativos a Contexto e a 

implementação de Sistemas Sensíveis a Contexto (do Inglês, Context-Sensitive 

Systems), focando nas vantagens desse modelo de sistema perante os sistemas 

computacionais tradicionais.  

 

2.2.1 Contexto 
 

Muitas áreas da ciência estudam o conceito de contexto, como é o caso de 

Linguística, Psicologia e mais recentemente a Computação, especificamente a 

subárea da Inteligência Artificial onde o estudo da sua definição e o que tal conceito 

engloba vem gerando uma falta de consenso e divergências entre os pesquisadores 

(TEDESCO et al., 2006). Este trabalho se limitará ao conceito de Contexto 

Computacional, por ter sido o alvo principal da pesquisa realizada. 

Sempre que houver referência a Contexto Computacional (do inglês, 

Context-aware) neste trabalho, o mesmo estará se referindo à definição imposta por 

Vieira et al. (2009), que tem como premissa a interação entre um agente e uma 

aplicação, onde tal agente pode vir a ser uma entidade humana ou uma entidade de 

software.  

Quintino (2014) observa que a utilização de contexto na computação é 

caracterizada por uma abordagem que investiga o uso das informações presentes 
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na interação entre pessoas e computadores, com o objetivo de ampliar a qualidade 

da comunicação entre o ser humano e sistemas computacionais. Ele ainda enfatiza 

que tais informações, por vezes desconsideradas do processo de interação, são 

denominadas de informações contextuais, dotadas consequentemente de elementos 

contextuais (do Inglês, Contextual Element - CE).  

Ao implementar conceitos de Context-ware em um sistema computacional, é 

importante estar ciente que um elemento contextual é um tipo de dado que pode ser 

conhecido, codificado e representado antecipadamente. Tal elemento é estável e 

pode ser definido em tempo de projeto. Quando comparado com o contexto, 

observamos que o mesmo é dinâmico, depende explicitamente da tarefa atual 

realizada pelo agente e deve ser construído em tempo de execução no momento 

que uma interação ocorre (VIEIRA, et al., 2009). 

As aplicações, ao fazerem uso das informações contextuais, enriquecem 

semanticamente às interações com seus usuários, tornando os serviços sistêmicos 

mais próximos as necessidades do mesmo (VIEIRA et al., 2009).  

Dentre as técnicas ressaltadas por Vieira et al. (2009) para representação de 

um modelo contextual, optou-se por trabalhar com Metamodelos baseados na 

linguagem Unified Modeling Language (UML).  

No Capítulo 4, seção 4.2, será possível observar detalhadamente a 

descrição das entidades e seus respectivos elementos contextuais, dispostos em um 

metamodelo UML que embasará o sistema sensível a contexto proposto no estudo 

de caso desse trabalho. 

 

2.2.2 Sistemas Sensíveis a Contexto  
 

Resultados relevantes referentes à tomada de decisão e no apoio a gestão 

podem ser obtidos por meio de sistemas sensíveis ao contexto (SALBER et al., 

1999) (BIEGEL e CAHILL, 2004).  

Segundo Dey et al. (2001), um sistema é considerado sensível ao contexto 

(do Inglês, Context-aware System) se ele utiliza contexto para fornecer informações 

ou serviços relevantes, sendo que a relevância depende da tarefa praticada pelo 

usuário. Como o próprio nome sugere, estes sistemas são cientes do estado de um 

contexto, ou seja, percebem suas mudanças. 
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O desenvolvimento de uma aplicação sensível a contexto não é uma tarefa 

simples. Sua alta complexidade é oriunda principalmente da necessidade de 

envolver no processo de implementação conceitos de representação de 

conhecimento, de inferência e por necessitar utilizar fontes de dados (provedores de 

contexto) de diversos tipos.  

Segundo Vieira et al. (2009), o termo “sistema sensível a contexto” pode ser 

encontrado na literatura sendo citado por sinônimos, tais como sistemas baseados 

em contexto, aplicações adaptativas e aplicações dirigidas à resposta. Neste 

trabalho, é utilizado o termo sistema sensível ao contexto (do inglês, context-

sensitive system) visto que o autor desse trabalho concorda quando Vieira et al. 

(2009) ressalta que essa terminologia traduz melhor a semântica de um sistema que 

percebe mudanças no contexto, adapta-se e reage a essas mudanças. 

Sistemas computacionais ditos “tradicionais” tendem a computar levando em 

consideração apenas solicitações e informações diretamente fornecidas pelo 

usuário, de acordo com o descrito nos requisitos funcionais estabelecidos em tempo 

de projeto. Vieira et al. (2009) define essa forma de interação sistêmica como sendo 

um canal de entrada explícita.  

As aplicações sensíveis ao contexto consideram as informações explícitas 

fornecidas pelos usuários, aquelas armazenadas em bases de conhecimento 

contextuais, as inferidas por meio de raciocínio e, ainda, aquelas percebidas a partir 

do monitoramento do ambiente. Essas informações obtidas de forma não-explícita é 

o que Vieira et al. (2009) denomina de informações contextuais.  

A Figura 10 ilustra a diferença entre aplicações tradicionais e aplicações 

sensíveis a contexto. Observa-se na Imagem A desta figura a representação de um 

sistema tradicional com sua única entrada explícita, o processamento desse dado de 

entrada e sua saída padrão.  

Também é possível visualizar na Figura 10 a descrição da Imagem B, 

ressaltando que uma aplicação sensível a contexto pode considerar diferentes 

dados de entrada (base de conhecimento, sensores para entrada percebida, 

entradas explicitas, etc.), processar tais dados e emitir como saída, combinações de 

informações distintas de acordo com o serviço requisitado pelo cliente, dentro do 

contexto de sua necessidade. 
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Figura 10 – Diferenças entre os tipos de aplicações quanto às entradas e saídas. 
 

 
 Fonte: Adaptado de Vieira et al. (2009). 

 

2.3 Trabalhos Referentes a Manobras Operativas  

 

Recentes seminários, simpósios, encontros e fóruns relativos à operação do 

SEP foram pesquisados e analisados, tendo em quase toda sua abrangência 

questionamentos referentes à temática de manobras, inclusive relacionando o fator 

cognitivo humano aos casos específicos de falha operativa (LIMA, 2010), 

(VERGARA, 2010). Esse cenário científico ilustra com nitidez como este assunto 

vem ganhando importância e começando a despertar maior interesse nas empresas 

que possuem sistemas elétricos de potência sujeitos a controle e manutenção. 

Diante dessas premissas vem se observando o quão complexo é aperfeiçoar o 

processo de Elaboração, Validação e Execução de Manobras (EVEM) de um SEP. 

 

2.3.1 Trabalhos em Ambientes Simulados 
 

Considerando sistemas elétricos, o erro humano pode resultar em perdas 

financeiras, materiais e até de vidas humanas (TURNELL et al., 2005). Neste 

contexto o treinamento de operadores e a prevenção de erros ganham relevância, 

devido à relação direta com a qualidade do serviço oferecido. 
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A seguir serão analisados trabalhos que focam no treinamento de 

operadores por meio de ambientes simulados. Muitas das atividades de treino 

abordadas nesses trabalhos estão relacionadas aos processos de elaboração, 

validação e execução de manobras operativas. 

2.3.1.1 Ambiente de Simulação e Aprendizado em Operação de Subestações 
de Extra Alta Tensão 

 

Em 2006 realizou-se, na cidade de Barbacena - MG, o evento denominado 

1º SOMAT - Seminário de Operação, Manutenção e Meio Ambiente da Transmissão, 

que tinha como objetivo central a apresentação de trabalhos realizados na Cemig. 

Nessas configurações foram apresentados apenas trabalhos como o intitulado 

“Ambiente de Simulação e Aprendizado em Operação de Subestações de Extra Alta 

tensão” (PACHECO et al., 2006), sendo esta uma das primeiras obras a demonstrar 

uma forma de sequenciar manobras e executá-las através de um software. 

A concretização deste trabalho mostrou ser possível a realização de 

simulações com a utilização de softwares controladores e supervisores, 

demonstrando os mesmos intertravamentos encontrados nos equipamentos, tendo 

como exemplo a tarefa de abertura de uma chave de um disjuntor, sem a 

necessidade de abri-lo, bem como o trabalho de posicionar a etiqueta de 

desligamento antes de desligar o aparelho disjuntor. O trabalho contribuiu com 

grande relevância para o meio científico principalmente por ter sido um dos primeiros 

a inserir em um cenário virtual, parte do comportamento encontrado em ambiente 

real, no caso o ambiente de um SEP. Porém, todo o trabalho partia da premissa que 

era fundamental o investimento no treinamento de operadores.  

2.3.1.2 Manobra Encadeada para Radialização do Sistema CPFL 
 

Com relação ao trabalho intitulado “Manobra Encadeada para Radialização 

do Sistema CPFL” (CARDOSO, 2008), apresentado pela Companhia Paulista de 

Força e Luz - CPFL, no X EDAO - Encontro para Debates de Assuntos da Operação, 

em novembro de 2008 na cidade de São Paulo – SP, o mesmo teve como foco a 

Manobra Encadeada que é uma combinação de manobras em uma topologia 

sequencial, ativado a partir de um determinado evento, que analisa automaticamente 



    41 
 

 

JULIERME SILVA DE ARAÚJO 

 

a configuração do sistema entre cada instrução e modifica o encadeamento das 

ações com o objetivo de sanar um determinado problema no sistema elétrico no 

menor limiar temporal possível. Ainda assim, foram apresentadas formas lógicas 

implantadas no sistema de supervisão e controle naquela empresa, capazes de 

operar na diminuição do tempo de manobras em alguns panoramas elétricos. De 

forma sucinta, manobra encadeada é uma sequência de manobras que leva em 

consideração o intertravamento atual da SEP. 

O trabalho é muito interessante, porém, além de prever poucas situações de 

manobras como apresentado, é totalmente voltado para a operação em tempo real, 

não existindo qualquer menção a manobras na Pré-Operação 

2.3.1.3 Sistema de Apoio à Operação da CHESF, Baseado em Extração de 
Informação 

 

A CHESF, em 2009 no XIII ERIAC - Encontro Regional Iberoamericano do 

Cigré, realizado em Puerto Iguazú, Argentina, apresentou relevante trabalho no que 

diz respeito à importância das leituras de documentos nos ambientes operativos. O 

artigo intitulado “Sistema de apoio à operação da CHESF” (ARAÚJO et al., 2009) 

mostra a possibilidade de um sistema extrair informações de documentos normativos 

por meio da chamada “Extração Estruturada”, operação esta viabilizada mediante a 

procura por informações por palavras chaves (denominadas “metadados”) 

relacionadas a determinados alarmes., em tempo real. A equipe de pesquisa 

ressalta que considerando que as instruções normativas e operacionais são 

documentos não estruturados, e que a informação deve ser apresentada aos 

operadores de maneira estruturada, mínima e completa, a extração de informação 

surge então como uma abordagem indicada para a minimização e a completude da 

informação para a operação da CHESF. 

Apesar da relevância cientifica deste trabalho, quando o mesmo é observado 

por uma perspectiva onde o foco é auxiliar o operador, o trabalho deixa claro que 

todas as atividades referentes ao processo de elaboração de manobras ainda é 

mediante ações cognitivas realizadas pelo o usuário (elaborador/operador), seja em 

atividades de Pré-operação ou tempo real. Por fim, sendo voltado para o tratamento 

de alarmes mediante a extração e recuperação de dados, o trabalho foca quase que 

exclusivamente para essa premissa. 
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2.3.1.4 Operação de Subestações: Do Treinamento à prevenção do erro 
 

O trabalho “Operação de Subestações: Do Treinamento à prevenção do 

erro” foi apresentado no XVIII Congresso Brasileiro de Automática, realizado em 

Bonito - MS, em setembro de 2010 e aborda estratégias para prevenção do erro no 

ambiente de automação de uma instalação elétrica por meio do processo de 

validação (YUSKA et al., 2010). As estratégias foram geradas a partir de um 

processo que leva em consideração: o contexto de operação, o perfil dos 

operadores, o histórico de falhas, as iniciativas da empresa para prevenção de erros 

e características da tarefa desenvolvida. A validação das estratégias foi feita através 

de testes elaborados com base em um protocolo experimental para ensaios de 

usabilidade e contou com a participação dos operadores de uma subestação real. O 

contexto de operação foi instanciado em um ambiente simulado cuja representação 

é em realidade virtual. A Figura 11 ilustra o ambiente simulado usado para o 

treinamento dos operadores. 
 

Figura 11 – Ambiente simulado 
 

 
Fonte: YUSKA et al. (2010). 

 

O autor ressalta que a supervisão e o controle automatizado de sistemas 

elétricos evoluíram da operação sobre painéis de controle para a supervisão 

baseada em sistemas computacionais e que esta mudança de tecnologia demandou 

do operador um elevado nível de treinamento e induziu novos tipos de erros 

associados à sobrecarga cognitiva.  

Apesar de o trabalho estar voltado exclusivamente ao treinamento dos 

operadores, podemos observar a aplicação de algumas tendências tecnológicas 

como, por exemplo, o uso de dispositivo móvel para auxiliar o operador no processo 

de execução de manobras nas instalações. 
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2.3.2 Trabalhos em Ambientes Reais  
 

Dentre os trabalhos analisados no decorrer da revisão da literatura, dois se 

destacaram por ressaltarem a implementação de um software capaz de auxiliar o 

operador em alguma das fases do processo EVEM. O estudo das propostas e das 

limitações impostas por esses trabalhos embasarão as premissas utilizadas para a 

realização da análise comparativa descrita na Seção 2.3.3. 

2.3.2.1 Sistema Elaborador de Sequenciamento de Manobras (SELMA) 
 

A CTEEP apresentou, no IV CITENEL - Congresso de Inovação Tecnológica 

em Energia Elétrica, Araxá - MG em novembro de 2007, o trabalho “Sistema 

Elaborador de Sequenciamento de Manobras – SELMA” que abordou um conceito 

de sistema computacional para o auxílio do processo de análise e elaboração do 

plano de manobras (OLIVEIRA et al., 2007). A ferramenta computacional elaborada 

permitia ao usuário interagir visualmente com os equipamentos manobráveis através 

de uma interface gráfica que ilustrava o diagrama unifilar da instalação alvo da 

intervenção. Para cada manobra simulada, este programa analisava o estado de 

energização resultante para todos os equipamentos (tal estado era obtido por meio 

do SAGE) e apresentava graficamente o fluxo de energia. O sistema também 

auxiliava a tarefa através da verificação automática das regras de intertravamento da 

instalação. 

Além do fato de que os planos de manobras resultantes eram gerados 

levando em consideração as normas internas de formatação da empresa, outro 

grande diferencial do SELMA era a Interface Humano Computador (IHC) usada para 

elaboração do PM. O plano de manobras era criado de acordo com a manipulação 

do diagrama unifilar e seus intertravamentos (observar a Figura 12), atividade essa 

bastante intuitiva para profissionais do setor elétrico.  

Atualmente a CTEEP ressalta que o sistema encontra-se inoperante tendo 

como causa principal desse estado o fato dele não ter sido desenvolvido para ser 

adaptável a versões diferentes do SAGE. Tendo em vista essa condição, quando o 

SAGE foi atualizado para uma nova versão, o SELMA tornou-se incompatível e 

consequentemente inutilizável. Ressalta-se também que esse sistema não dava 

suporte à validação e à execução de planos de manobras. 
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Figura 12 – SELMA: Diagrama Unifilar e Plano de Manobras gerado 
 

 
Fonte: CTEEP (2013). 

2.3.2.2 Sistema Elaborador de Roteiro de Manobras (SISRTM) 

 

A CHESF apresentou no V SENOP - Seminário Nacional de Operadores de 

Sistemas e Instalações, realizado na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, em 

maio de 2010, o trabalho “SISRTM - Sistema de Roteiro de Manobras” (ARAÚJO et 

al., 2010). Em junho de 2012, no VI SENOP em São Paulo – SP, um novo trabalho 

foi publicado envolvendo a mesma temática e pela mesma empresa do setor de 

energia elétrica (ARAÚJO et al., 2012).   

A preocupação com a forma de elaboração de um PM em formulário normal 

e sem nenhum tipo de consolidação foram premissas que impulsionaram a 

necessidade de aperfeiçoamento desse processo pela CHESF. Tal sistema foi 

desenvolvido para automatizar as atividades de elaboração e a utilização dos Planos 

de Manobras. O SISRTM aplica técnicas computacionais que tratam a falta de 

padronização de todos os PMs da empresa, evitando a não consolidação dos 

mesmos e o surgimento de diversos problemas devido à liberdade da linguagem 

manual utilizada. Os centros de controle nacionais e internacionais, em sua maioria, 

enxergam tais problemas com grande preocupação.  
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A Figura 13 ilustra a interface do SISRTM, ressaltando as versões Desktop e 

Mobile. 

Figura 13 – SISRTM: IHC versão Mobile e Desktop 
 

 
 Fonte: ARAÚJO et al. (2012). 

 

Os autores ressaltam no artigo que, em geral, Planos de Manobras são 

escritos em documentos Word e que, devido à enorme facilidade e flexibilidade 

durante sua edição, é comum a geração de documentos extremamente complexos, 

normalmente sem nenhuma padronização. Completam afirmando que o problema 

fica ainda maior quando existem vários editores escrevendo PMs e que, nesta 

situação, é possível observar documentos seguindo padrões completamente 

diferentes dentro de um mesmo Centro de Operação. Um exemplo seria a existência 

de um PM onde as ações “Abrir disjuntor X” e “Confirmar abertura do disjuntor X”, 

enquanto que em outro PM semelhante está tudo em uma única ação, ou seja: “Abrir 

e confirmar disjuntor tal. 

Problemas relacionados com a formatação também podem ser percebidos 

ao observar PMs utilizando máscaras, fontes e, até mesmo, logomarcas distintas 

dentro da mesma empresa. Vale salientar que a deficiência na ausência de padrão 

pode ser ainda maior, uma vez que, devido ao fato dos textos das ações serem 

escritos sem nenhuma validação automática, os conteúdos de uma ação podem 

apresentar duplicidade e, no pior caso, comprometer o seu entendimento, 

acarretando falhas na execução de uma manobra no Sistema Elétrico. Uma 

deficiência de grande relevância é encontrada no fator validação de manobras. O 

trabalho ressalta validação, mas apenas no sentido de analisar documentos de 

manobras para evitar que sejam salvos com nomes iguais, com o mesmo número, 
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entre outros. Uma validação onde todos os elementos do plano de manobras fossem 

analisados seria uma abordagem que traria grandes benefícios, por exemplo, as 

informações de cada item do PM poderiam ser consideradas informações 

contextuais por um context-sensitive system que auxiliaria a evitar falhas no 

processo  

 

2.3.3 Análise Comparativa 
 

Os trabalhos descritos na Seção 2.3 apresentam propostas que, de maneira 

parcial, abordam a temática do processo de manobras em sistemas elétricos de 

potência.  

Observou-se que um grande número desses trabalhos foca no estudo de 

simuladores virtuais para o treinamento dos operadores responsáveis pelos 

processos de impedimento operativo (Seção 2.3.1). Os conhecimentos expostos por 

estes trabalhos tornaram-se relevante para está dissertação por enfatizarem as 

problemáticas oriundas da interação entre os operadores e os ativos do setor de 

energia elétrica, por possibilitarem observar a evolução das necessidades 

relacionadas a manobras operativas do Sistema Elétrico de Potência (SEP) e 

também por ressaltarem a importância de se investir no aperfeiçoamento do 

processo EVEM.  

Apesar de sistemas para simulação serem de grande relevância para o 

treinamento de profissionais do SEP, Ambientes de Treinamento Simulado não 

fazem parte do escopo deste trabalho. Devido a este fator não haverá um estudo 

mais aprofundado e de maior relevância sobre tal tema. 

O Quadro 1 apresenta um estudo comparativo entre o Sistema de Controle 

de Manobras (SICOM), e os trabalhos relacionados diretamente com a problemática 

abordada nessa dissertação, ou seja, aqueles onde os estudados propuseram à 

implementação de um sistema real para auxiliar o processo de manobras no SEP. 

Tais trabalhos são ressaltados na Seção 2.3.2. 

Analisando o Quadro 1 observa-se que os sistemas oriundos de trabalhos 

relacionados foram desenvolvidos para auxiliar uma fase específica do processo de 

manobras. Esse cenário promove inconsistências nos PMs, produzindo, 

consequentemente, o surgimento de anormalidades em algum ponto do processo de 

execução.  Dentre as características comparadas apenas a utilização do diagrama 
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unifilar para tornar mais amigável a Interface Humano-Computador (IHC) não é 

abordada nesta versão do SICOM. 

Como principal característica do SICOM neste comparativo, destaca-se a 

utilização da sensibilidade a contexto para realizar as três fases do processo de 

manobras (elaboração, validação e execução).  

É importante ressaltar que o sincronismo proposto pelo SICOM Mobile e o 

SICOM Desktop na fase de execução de manobras promoverá uma maior interação 

entre o operador de campo e operador de sistemas. 

 

Quadro 1 – Análise comparativa entre trabalhos relacionados e o SICOM  

 
  Fonte: Próprio autor. 
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2.4 Conclusão sobre a Revisão da Literatura 

 

Plano de Manobras sendo elaborado em algum formulário do pacote Office, 

por exemplo, em Word ou Excel, onde não há nenhum processo de validação, 

definitivamente é um problema que assola a maioria das empresas brasileiras do 

setor de energia elétrica. As operações realizadas pelo setor da Pré-Operação 

nitidamente precisam passar a receber uma atenção especial, bem como o impacto 

desse setor nas atividades de execução de manobras em tempo-real (no Centro de 

Operações ou nas Instalações).  

No estudo do estado da arte realizado nesta dissertação foi analisada uma 

grande variedade de trabalhos nacionais. Constatou-se que a maioria desses 

trabalhos faz menção apenas aos simuladores de treinamento para elaboradores de 

manobras. Em termos internacionais, os trabalhos avaliados, em quase sua 

totalidade, mostram produtos voltados para o tempo real, com foco maior no 

restabelecimento do sistema em caso de blackout, por exemplo, a aplicação de 

redes neurais em smart grids visando aperfeiçoar a gestão da rede elétrica para 

evitar ou reduzir a incidência de blackouts (TANG, 2011). 

 

2.5 Considerações finais do Capítulo 

 

Este capítulo apresentou conceitos referentes ao Sistema Elétrico de 

Potência - SEP, essenciais para a fundamentação dessa dissertação. Também 

foram analisados nesse capítulo trabalhos relacionados ao tema desta pesquisa, 

onde foi possível observar que as propostas possuem pontos em comum e abordam 

de forma parcial a problemática estudada nessa dissertação.  

O capítulo a seguir irá abordar questões referentes aos procedimentos de 

manobra ocorrentes na CTEEP. Ainda no capítulo seguinte, serão analisados dados 

estatísticos de anormalidades ocorridas no impedimento operativo e sobre uma 

pesquisa realizada com profissionais do setor.   

. 
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3 PROCEDIMENTO E ANÁLISES DE PROCESSOS 

DE MANOBRAS 
 

Este Capítulo apresentará uma breve introdução sobre a evolução dos 

planos de manobras, a saber: Seção 3.1. Na Seção 3.2, será ressaltada a realidade 

atual dos processos EVEM em boa parte dos sistemas elétricos de potência. A 

Seção 3.3 apresentará dados estatísticos que contabilizam a problemática referente 

aos procedimentos de manobras na empresa CTEEP. Na Seção 3.4 serão expostas 

deliberações relacionadas a resultados oriundos da pesquisa de campo realizada 

com os operadores de subestação sobre a temática dessa dissertação. Conclui-se 

este capítulo com as considerações finais, ressaltadas na Seção 3.5. 

 

3.1 Evolução dos planos de manobras 
 

Atividades de desligamentos e de normalização para manutenção ou para 

outras necessidades operativas sempre fizeram parte do cenário do SEP.  

O evoluir do sistema elétrico de potência desencadeou a necessidade de se 

elaborar procedimentos operativos que guiasse a atividade humana no processo de 

impedimento ou normalização. No primórdio dessas atividades, os procedimentos 

eram descritos em papel (escritos à mão) para que o operador responsável pela 

execução da manobra sobre um determinado equipamento possuísse uma 

sequência de ações. O controle e a atenção para a escrita neste documento eram 

altos a ponto de não ser permitida a sua rasura. Em caso de erro o documento 

deveria ser reescrito.  

Com o evoluir da informática, softwares de edição de texto, de planilhas e 

ainda aqueles que possibilitam a criação de formulários (contemplados, por exemplo, 

no pacote Office da Microsoft) tornaram-se ferramentais obrigatórias em qualquer 

centro de operações do setor de energia elétrica devido à facilidade de usá-los na 

escrita, alteração e correção dos documentos operativos, por exemplo, plano de 

manobras. 

Com o passar dos anos observou-se que tais softwares tinham 

proporcionado algumas facilidades para o processo de confecção dos planos de 
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manobras. Porém novos problemas, antes não enxergados, passaram a se tornar 

evidentes e preocupantes.  

Não havia, e ainda não há uma ferramenta que auxilie o usuário validando 

as manobras na fase de elaboração e execução dos Planos de Manobras (PM). 

Atualmente existem algumas ferramentas que tentam facilitar as atividades sobre 

manobras assim como sua gestão. Em todos os casos analisados nenhuma 

ferramenta apresenta uma solução que atinja de forma conjunta os processos de 

elaboração, validação e execução de manobras. 

 

3.2 Realidade atual 
 

Dentro de um centro de operações é fundamental que os OPS estejam 

atentos às atividades que estão praticando. Normalmente um erro nesse setor tem 

três efeitos: Pode afetar financeiramente a empresa, pode acarretar na morte de 

algum OPC ou gerar atividades repetitivas. 

Frequentemente um ou mais equipamentos de uma instalação necessitam 

ser impedidos para uma manutenção preventiva ou corretiva. Dentre os diversos 

procedimentos necessários para o desligamento ou normalização de qualquer 

equipamento do SEP, existe aquele destinado a elaboração de um documento 

denominado Plano de Manobras (PM) que é composto por sequências lógicas de 

comandos e ações a serem executadas pelos Operadores.  

A Figura 14 demonstra de forma sucinta um diagrama de processo que 

expõe as fases (Elaboração, Validação e Execução) necessárias para efetuar 

manutenções em subestações do SEP através do plano de manobras. 

Ciente dos equipamentos que necessitam sofrer alguma manutenção, a pré-

operação estuda as condições necessárias para realizar, no melhor período 

possível, as intervenções que esses equipamentos precisarão sofrer. Esse estudo 

leva em consideração, por exemplo, autorizações de órgãos superiores como ONS, 

a disponibilidade das equipes, a ocorrência de intervenções já estabelecidas para o 

equipamento alvo, dentre outros fatores técnicos.   

Após a definição da lista dos equipamentos possíveis de sofrem 

manutenção, inicia-se a primeira fase dos processos EVEM, a elaboração do Plano 

de Manobras. 



 
 

 

 

Figura 14 – Diagrama de Processo para a realização de manutenção em equipamentos

  Fonte: Próprio autor

  

Diagrama de Processo para a realização de manutenção em equipamentos

 

Fonte: Próprio autor. 
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Diagrama de Processo para a realização de manutenção em equipamentos 
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A CTEEP estabelece como norma interna da empresa que nenhuma 

atividade de desligamento e normalização de equipamento da instalação, para 

execução de serviço, pode ser executada sem que haja um Plano de Manobra 

específico para estas finalidades (CTEEP, 2013).  

Atualmente esta empresa elabora e digita manualmente os PMs utilizando 

sistemas do pacote Microsoft Office, a saber: Word e Excel. Desta maneira, a etapa 

de elaboração da sequência de manobras está sujeita a falha humana, seja ela de 

natureza técnica ou cognitiva.  

A elaboração do PM pode ser observada através de duas fases distintas e 

interdependentes. Na primeira fase o operador elaborador do plano de manobras 

além de observar outras documentações, precisa também analisar o estado 

operativo de todos os equipamentos a serem impedidos, levando em consideração 

seus intertravamentos. A CTEEP realiza está análise através do diagrama unifilar 

referente à instalação alvo que se encontra ilustrado no sistema SCADA - SAGE.  

Após o termino do estudo da situação operativa dos equipamentos da 

instalação do SEP, a segunda fase tem seu início através da digitação da 

sequências de manobras pelo Elaborador e da definição de outras informações 

relevantes para a constituição do plano de manobras como, por exemplo, as 

condições de segurança necessárias para ocorrência das atividades (manobras) 

existentes no PM, a inserção de observações sobre a intervenção, dentre outros 

fatores. 

A Figura 15 expõe de forma concisa as fases da elaboração de manobras na 

CTEEP através de um diagrama de processos. Dentre as fases que compõem este 

processo, aquela que atualmente define uma zona fonte de problemas vem sendo 

destacada na ilustração através de um retângulo vermelho. Nesta dissertação, foram 

realizadas análises e pesquisas sobre as dificuldades encontradas nessa zona 

crítica. O estudo de caso resultante desse trabalho deu origem a uma ferramenta (o 

SICOM) que promoveu a eliminação dos problemas relacionados a esta área em 

destaque.    

É importante ressaltar que o nível de abstração encontrado nesse diagrama 

tornou possível constatar que esse cenário abrange diversas empresas do setor de 

energia elétrica nacional. 

 



 
 

 

 

Figura 15 – Diagrama de Processo de Elaboração do plano de manobras

 Fonte: Próprio autor. 

  

Diagrama de Processo de Elaboração do plano de manobras
 

 
 

 53 

JULIERME SILVA DE ARAÚJO 

Diagrama de Processo de Elaboração do plano de manobras 
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O texto referente ao plano de manobras é inserido no Módulo de Documento 

de PM de um sistema denominado Programa de Impedimento Operativo - PIO. O 

PIO foi desenvolvido pela própria empresa de transmissão de energia elétrica e tem 

como principais funcionalidades possibilitar que o usuário registre, análise e execute 

as solicitações de intervenções com maior garantia de segurança e qualidade. 

 Define-se solicitação de intervenção como toda necessidade de interação 

com os equipamentos ou instalações seja para realizar manutenção ou executar 

algum outro procedimento.  

É através do sistema PIO que a CTEEP, antes da finalização do processo de 

elaboração, insere outras informações relevantes para o PM como, por exemplo, 

condições de segurança, observações e período de execução.  

A Figura 16 ilustra a tela do PIO com o seu campo texto reservado para a 

inserção das sequências de manobras, que neste exemplo ilustrativo, indica a 

necessidade de atribuições de manobras de liberação.  

 

Figura 16 – Interface de elaboração de PM do PIO 
 

 
 
  Fonte: CTEEP (2013). 

 

Como término da elaboração do Pano de Manobras (PM), ou ocorrerá o 

arquivamento do mesmo, visando sua execução em uma intervenção futura, ou o 

mesmo será executado logo após sua elaboração pela equipe de tempo real.  
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Além do problema no processo de elaboração do plano de manobras, 

constatou-se que não existe um processo computacional responsável por validar o 

PM antes de sua execução, problema esse que promove a emissão de planos de 

manobras inconsistentes com o estado operativo dos equipamentos a serem 

manobrados, gerando consequentemente, constantes falhas de natureza técnicas 

ou acidentes que ocasionalmente levam a morte do operador. 

Através da Figura 17 é possível observar como o processo de validação é 

realizado atualmente na CTEEP. O operador responsável por definir se o plano de 

manobras a ser executado está de acordo com o estado operativo dos 

equipamentos a serem manobrados naquele período, realiza toda a inferência 

analisando visualmente o diagrama unifilar da subestação alvo. Se alguma manobra 

não puder ser executada devido incompatibilidade com o estado operativo dos 

equipamentos da subestação o plano de manobras deverá ser elaborado 

novamente. Toda está fase de validação do plano de manobras através do diagrama 

unifilar define a zona crítica do processo, sendo destacada na Figura 17 por um 

retângulo vermelho. 

Por fim, foi observado que o processo de execução de plano de manobras 

realizado pelos Operadores de Sistema (OPS) e Operadores de Campo (OPC) 

baseia-se na manipulação de um documento impresso em papel. Tal documento é 

comumente utilizado para a anotação dos horários de realização de cada ação ou 

como indicador da próxima ação a ser realizada. Esta abordagem, além de gerar 

várias falhas de natureza humana devido a fatores cognitivos, como os apontados 

por Lima e Turnell (2006) (ver Figura 5, Seção 2.1.3), também torna complexo o 

desenvolvimento de uma computação que obtenha em tempo real as informações 

contidas nesses documentos.  

Muitas dessas informações que atualmente são descartadas pelo processo, 

com a devida manipulação computacional poderiam, por exemplo, alimentar um 

sistema capaz de gerenciar o processo de execução de manobras ou também 

possibilitar a definição de indicadores para a geração de estatísticas importantes 

para o setor. 

A Figura 18 ilustra sucintamente o processo de Execução de Planos de 

Manobras para realização de impedimentos operativos sobre instalações do SEP, 

atualmente praticado na empresa CTEEP. 



 
 

 

 

Figura 17 – Diagrama de Processo de Validação do plano de manobras

 Fonte: Próprio autor

  

Diagrama de Processo de Validação do plano de manobras
 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Diagrama de Processo de Validação do plano de manobras 

 



 
 

 

 

Figura 18 – Diagrama de Processo de Execução do plano de manobras

  Fonte: Próprio autor.

  

Diagrama de Processo de Execução do plano de manobras
 

 
.
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Diagrama de Processo de Execução do plano de manobras 
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3.3 Impedimentos operativos na CTEEP 
 

O conjunto de processos necessários para impedir equipamentos, no intuito 

de serem realizadas intervenções para manutenção dos mesmos, é denominado 

Impedimento Operativo (IO). Dentre estes processos de IO existe aquele referente 

ao processo de elaboração do Plano de Manobras (PM). Para que um ou mais 

equipamentos sejam impedidos com segurança é necessário que a composição 

deste documento possua todos os passos necessários para a realização das 

intervenções operativas.  

Foram realizadas análises em indicadores estatísticos que mensuravam os 

motivos que levaram ao cancelamento de Impedimentos Operativos entre os anos 

de 2009 e 2012, na empresa CTEEP. Este estudo introduziu o cenário da pesquisa 

realizada nesta dissertação. A Figura 19 ilustra o resultado dos estudos realizados 

nestes indicadores. 

 

Figura 19 – Indicadores de Impedimento operativos entre os anos de 2009 e 2012 
 

. 
 

Fonte: CTEEP (2013). 
 

Ao observar estes gráficos fica nítido que o Plano de Manobras é o maior 

fator de anormalidades a afetar os impedimentos operativos na empresa do setor de 

transmissão de energia elétrica em questão. Conclui-se que nos quatro anos 

referenciados, 68% das falhas foram causadas por PM anormais. 
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Como ressaltado na Seção 1.3 dessa dissertação, objetivou-se promover 

maior desempenho, segurança e flexibilidade para os operadores de sistema e 

operadores de campo, quando ambos estiverem inseridos no processo de execução 

de manobras operativas em instalações. A diminuição da proporção referente às 

anormalidades geradas por planos de manobras foi uma das grandes contribuições 

que possibilitou este trabalho alcançar o objetivo almejado, como poderá ser 

observado na Seção 5.4. 

 

3.4 Indicadores de execução de manobras em instalações do SEP 

 
Dentre as fases de manipulação de um plano de manobras, observa-se que 

aquela destinada a execução do PM é ressaltada como a mais crítica. 

 As manobras de um PM são realizadas remotamente por operadores de 

sistemas encontrados nos centros de operações ou por funcionários nas 

subestações, operando os equipamentos por meio de interação física.  

Por se tratar de atividades sendo realizadas por seres humanos e em 

ambientes com forte influência de fatores naturais como chuvas e descargas 

elétricas, a execução de um PM está sujeita a anormalidades insalubres. 

Visando obter indicadores que demonstrassem as problemáticas do 

processo de execução de plano de manobras nas subestações dos sistemas 

elétricos de potência (SEP) do Brasil, foi realizada uma pesquisa de campo 

direcionada aos operadores responsáveis pela manutenção dessas instalações.  

Um formulário eletrônico e online (ver Apêndice A) esteve disponível nos 

meses de Junho e Julho do ano de 2014 para que os operadores pudessem interagir 

com os questionamentos ali descritos. A ferramenta utilizada para o 

desenvolvimento deste formulário foi uma tecnologia Google denominada Form, 

encontrada na composição do pacote Google Drive2.  

O estudo de campo foi apresentado a estes profissionais através de grupos 

específicos encontrados nas redes sociais Facebook3, Linkedin4 e Google Groups5. 

O Quadro 2 lista os grupos do setor de energia elétrica que foram alvo da pesquisa. 

 
                                            
2 https://www.google.com/intl/pt-BR/drive/ 
3 https://www.facebook.com/ 
4 https://www.linkedin.com/home 
5 https://groups.google.com/forum 
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Quadro 2 – Pesquisa de campo: Grupos de operadores 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

O estudo teve uma abrangência nacional e atingiu os setores de geração, 

transmissão e distribuição, tendo a participação de 127 operadores como pode ser 

observado na Figura 20. 

 

Figura 20 – Pesquisa de campo: Participação por área do setor de energia elétrica  
 

 
 Fonte: Próprio autor. 

 

As adversidades do cotidiano dos operadores de campo, ressaltadas nos 

questionamentos contidos no formulário eletrônico, estão relacionadas ao cenário 

imposto pela problemática abordada nesta dissertação. Por exemplo, um dos 

principais problemas observados no processo de elaboração de manobras da 
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CTEEP está relacionado com o fato de os planos de manobras serem escritos em 

ferramentas não especialistas nessa atividade, situação esta que vem propagando a 

necessidade do uso de PMs impressos em papel e também mal formatados.  

Através do gráfico descrito na Figura 21 será possível observar que esta 

deficiência atinge diversas outras empresas do setor de energia elétrica do país. Ao 

analisá-lo, constata-se que 82% dos operadores que participaram do estudo 

responderam que ainda executam manobras tendo como referência um Plano de 

Manobras impresso em papel. 

 

Figura 21 – Pesquisa de campo: Plano de manobras em papel 
 

 
 Fonte: Próprio autor. 

 

Outro grande fator de anormalidades no processo de execuç de manobras 

está relacionado com o processo de validação do mesmo.  

Validar um plano de manobra implica em, antes da execução do PM: 

observar a relação entre o estado operativo do equipamento da manobra e o estado 

operativo atual do mesmo na instalação; analisar se a sequência de manobra 

satisfaz a manutenção planejada; e verificar se o equipamento existe na subestação.  

Na pesquisa realizada, os operadores foram questionados se já estiveram 

em uma situação onde foi constatado que a manobra (atividade) era para ser 

realizada sobre um equipamento que não se encontrava naquela subestação, 

impossibilitando assim a execução de tal manobra.  

O Gráfico A, ilustrado na Figura 22, ressalta que 43% dos operadores já 

estiveram sobre tal situação, o que leva a concluir que este percentual é bastante 

significante para uma circunstância que não deveria existir. 
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Figura 22 – Pesquisa de campo: Gráficos sobre a validação de PM 
 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

O Gráfico B, representado na Figura 22, mostra um percentual ainda mais 

alarmante tendo em vista que a vida do funcionário está em risco. Questionou-se se 

os operadores já estiveram diante de uma manobra incoerente com o estado 

operativo atual do equipamento, ou seja, uma manobra que requisitava uma ação de 

mudança de estado do equipamento, porém tal equipamento já se encontrava no 

estado requisitado. Um exemplo desse tipo de manobra seria uma atividade que 

descreve para o operador a necessidade de Desligar Disjuntor Y mesmo que tal 

equipamento já se encontre no estado Desligado. Ainda foi enfatizado para os 

operadores responderem esse questionamento desconsiderando manobras 

condicionais redundantes como, por exemplo, Ligar ou manter Ligado, Abrir ou 

manter aberto. Como pode ser observado, constatou-se que 65% dos operadores já 

estiveram sobre essa circunstância.  

É importante ressaltar que operar equipamentos de alta voltagem 

energizados sem conhecimento prévio de tais premissas pode levar a morte do 

responsável pela atividade em questão. 

Atividades de manutenção em instalações do SEP são realizadas por seres 

humanos que estão sujeitos a fatores cognitivos que podem gerar graves danos a 

sua própria integridade física como também a infraestrutura do SEP.  

No Capítulo 2, Seção 2.1.3, ressaltou-se um estudo realizado por Lima e 

Turnell (2006) que mostra a influência dos fatores cognitivos dos operadores em 

relação a falhas ocorridas no SEP. Após oito anos do estudo realizado por Lima e 

Turnell (2006), observa-se que fatores humanos como autoconfiança, cansaço e 

desatenção ainda são motivos de anormalidades.  
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Os operadores de campo foram questionados se em algum momento eles já 

deixaram de executar manobras por acharem que elas eram irrelevantes para a 

sequência de execuções descrita no Plano de Manobras. Os resultados obtidos 

deram origem aos gráficos ilustrados pela Figura 23.  

 

Figura 23 – Pesquisa de campo: Gráficos sobre fatores cognitivos humanos 

 

 
  Fonte: Próprio autor. 

 

O Gráfico A (a saber, Excesso de autoconfiança) mostra que 42% desses 

profissionais usaram da autoconfiança e da experiência profissional na área para 

evitar a execução de manobras. Esse tipo de comportamento reflete a falta de um 

sistema computacional que impossibilite a não execução de uma atividade descrita 

no Plano de Manobras (PM).  

O Gráfico B (a saber, Falta de Atenção) enfatiza que 24% dos entrevistados 

já deixaram de executar manobras de um PM devido à escassez de atenção no 

decorrer do processo.  

Ao questionar os operadores se a carga de atividades e o cansaço são 

variáveis que influenciam a qualidade do processo de execução de manobras dentro 

das subestações, obtiveram-se respostas que deram origem ao Gráfico C (a saber, 

Carga de Atividades e Cansaço), descrito na Figura 23.  
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Tendo em vista que o clima em uma subestação pode impossibilitar a 

manutenção da mesma, a pesquisa se propôs perguntar aos operadores se eles já 

estiveram em um processo de execução de manobras (em uma subestação) onde o 

clima passou a ser favorável a chuva ou descargas elétricas atmosféricas. As 

respostas contabilizadas deram origem ao gráfico ilustrado na Figura 24, onde este 

ressalta que 84% dos profissionais já estiveram trabalhando sobre circunstâncias 

climáticas desfavoráveis.  

Constatou-se que vantagens para o processo de execução de manobras e 

para a saúde física dos operadores podem ser alcançadas mantendo estes 

profissionais cientes sobre o clima nas proximidades da subestação. 

 

Figura 24 – Pesquisa de campo: Gráfico sobre condições climáticas desfavoráveis 

 

 
 Fonte: Próprio autor. 

 

O processo de execução de um plano de manobras em uma instalação do 

SEP é uma tarefa a ser realizada de maneira conjunta entre os operadores de 

sistemas e os operadores de campo. Levando em consideração esse fator, 

perguntou-se ao operador de campo se o aumento da comunicação e interação 

entre eles e os operadores do centro de operações (operadores de sistema) poderia 

gerar mais qualidade e segurança para o processo de execução de manobras em 

subestações de energia elétrica.  

Os resultados obtidos ressaltaram que 99% dos operadores entrevistados 

acreditam que o aumento da interação entre os profissionais do setor podem gerar 

benefícios relevantes para o processo de execução de Plano de Manobras. A Figura 

25 ilustra através de um gráfico tais resultados. 
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Figura 25 – Pesquisa de campo: Gráfico sobre interação entre operadores 

 

 
 

 Fonte: Próprio autor. 

 

As empresas com procedimentos de manobras mal definidos e aquelas 

desprovidas de sistemas computacionais que auxiliem os operadores nos processos 

EVEM estão sujeitas a ocorrências de anormalidades que podem levar o profissional 

do setor a sofrer acidentes que põem em risco a sua saúde física - mental.  

Levando em consideração essa premissa, a pesquisa se propôs perguntar 

aos operadores quantos casos de acidentes fatais e NÃO fatais eles tiveram 

conhecimento entre os anos de 2010 e 2014, em relação às atividades realizadas 

dentro das subestações.  Os gráficos ilustrados na Figura 26 contabilizam os dados 

obtidos neste ponto da pesquisa.  

 

Figura 26 – Pesquisa de campo: Gráficos sobre acidentes fatais e não fatais  
 

 

  Fonte: Próprio autor. 
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O questionamento que finalizou a pesquisa de campo focou na frequência 

na qual atividades relacionadas à prática dos profissionais dentro das subestações 

ocorrem. Os operadores responderam o seguinte questionamento:  

- Levando em consideração o momento de execução do plano de manobras 

dentro de uma subestação de energia elétrica, em uma escala de 0 a 10, pontue as 

alternativas abaixo de acordo com a frequência que as mesmas ocorrem.  

Os resultados oriundos deste questionamento podem ser observados no 

Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Pesquisa de campo: Frequência de eventos  

 

 
    Fonte: Próprio autor. 

 

A Figura 27 ilustra o gráfico referente à primeira linha do Quadro 3, a saber: 

Plano de manobras mal elaborado.  Os gráficos referentes às demais linhas do 

quadro podem ser visualizados no Apêndice B. 
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Figura 27 – Pesquisa de campo: Frequência da ocorrência de PM mal elaborado 

 

  
  Fonte: Próprio autor. 

 

As empresas do setor de energia elétrica foram representadas nesta pesquisa 

de campo através de seus operadores. O Quadro 4 descreve a lista das empresas 

participantes. 

 

Quadro 4 – Pesquisa de campo: Lista de empresas participantes da pesquisa 

 

 
  Fonte: Próprio autor. 
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3.5 Considerações finais do Capítulo 

 

Este capítulo apresentou conceitos, questionamentos e resultados estatísticos 

referentes a procedimentos de manobras que se relacionaram a temática dessa 

dissertação.  

Os dados obtidos na pesquisa de campo apresentada neste capítulo foram 

oriundos da participação de 42 (quarenta e duas) empresas do setor de energia 

elétrica (ver Quadro 4), representadas por seus operadores ao participarem desse 

estudo.  

É importante ressaltar que os indicadores estatísticos enfatizados nesse 

capítulo tiveram um grande impacto na pesquisa realizada, visto que mediante estes 

indicadores a inferência de problemas causados por manobras em âmbito nacional 

pôde ser estabelecida.  

Tendo em vista o cenário imposto pela problemática fundamentada nesta 

dissertação e toda a leitura realizada até essa Seção, o capítulo a seguir 

apresentará a proposta de um conceito de sistema sensível a contexto para o 

controle de manobras em subestações de um SEP.  
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4 PROPOSTA 
 

Nesta etapa da dissertação será apresentada a arquitetura para o 

desenvolvimento do sistema sensível a contexto proposto para auxiliar os processos 

que envolvem a realização de manobras em equipamentos encontrados em 

subestação de um sistema elétrico de potência. Na Seção 4.1 são abordados os 

requisitos relacionados com a problemática descrita nessa dissertação (ver Seção 

1.1). A Seção 4.2 irá expor a modelagem utilizada para definir as informações 

contextuais. Apresenta-se na Seção 4.3 a arquitetura do Sistema de Controle de 

Manobras (SICOM). Conclui-se esse capítulo através das considerações finais 

expostas na Seção 4.4. 

 

4.1 Especificação dos Requisitos 

 

Requisitos, segundo Sommerville (1997) e Kotonya et. al, (1998), são 

descrições que ressaltam como o software poderá comportar-se, as informações do 

domínio da aplicação e as restrições sobre operação de software e seu processo de 

desenvolvimento. Já Macaulay (1996), ressalta que requisito simplesmente pode ser 

definido como “algo de que um cliente necessita”. Entretanto, do ponto de vista do 

desenvolvedor do software, requisito pode também ser definido como “algo que 

necessita ser projetado”. 

Um dos elementos fundamentais da abordagem de requisitos é o ambiente 

ou o domínio na qual a aplicação estará imersa. Segundo Jackson (1995), o 

ambiente ou domínio da aplicação é onde ocorrem os fenômenos que caracterizam 

os problemas referentes aos requisitos particulares do cliente. Tendo em vista a 

problemática estudada nessa dissertação e a definição de Jackson (1995), infere-se 

que o domínio do sistema proposto será aquele onde ocorre a manipulação de 

manobras, ou seja, o centro de operações e a subestação do SEP. 

Observa-se na literatura a caracterização dos requisitos ocorrendo sob duas 

classes: funcional e não-funcional. Aqueles requisitos ditos funcionais referem-se ao 

comportamento do sistema perante suas as entradas. Os não funcionais referem-se 

ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, 
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segurança, disponibilidade, manutenibilidade e tecnologias envolvidas (KOTONYA 

et. al, 1998).  

Nessa Seção serão apresentados os requisitos funcionais e não funcionais 

observados na proposta dessa dissertação. 

 

4.1.1 Requisitos Funcionais 
 

A Figura 28 expõe um diagrama de casos de uso que evidencia o escopo 

das funcionalidades atendidas pelo SICOM. São apontados os atores envolvidos e 

os casos de uso que possibilitarão estabelecer os requisitos funcionais. 

 

Figura 28 – Diagrama de Casos de Uso utilizado no escopo deste trabalho 
 

 
 Fonte: Próprio autor. 

 

Os atores apresentados na Figura 28 representam sistemas e usuários que 

fazem parte do domínio da problemática ressaltada na Seção 1.1 desta dissertação. 

Os autores, Pré-operação e Tempo Real, simbolizam os profissionais oriundos 

dessas áreas do SEP. O autor SCADA representa o sistema SAGE que, como 

descrito na Seção 2.1.4, foi concebido para ser um sistema de supervisão, controle e 

aquisição de dados capaz de gerenciar todos os equipamentos de um SEP oriundo 

de setores geradores, transmissores e distribuidores.  
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O autor CLIMA representa um sistema capaz de informar as incidências de 

descargas atmosféricas na região das subestações e linhas de transmissão.  

Os operadores da CTEEP utilizam um software denominado SisRaios que é 

uma ferramenta de apoio a tomada de decisão em tempo real que permite constatar 

se a causa de uma perturbação foi ou não decorrente de uma descarga atmosférica. 

Por meio desse sistema é possível que outras aplicações tenham acesso a 

informações referentes à localização geodésica das incidências de descargas 

atmosféricas (BOTTA et. al, 2007). 

A seguir serão apresentados e descritos os requisitos funcionais extraídos 

do diagrama de caso de uso ilustrado pela Figura 28. 

 
• Requisito Funcional 1: Elaborar PM: criar sequências de manobras 

com base no estado operativo dos equipamentos da subestação alvo da 

manutenção. Esse documento será um guia para execução das 

atividades de intervenções operativa realizadas pelos operadores; 

 

• Requisito Funcional 2: Validar PM: verificar se existe conformidade 

entre o estado operativo dos equipamentos existentes nas manobras e o 

estado operativo atual dos equipamentos antes da execução do PM; 

 

• Requisito Funcional 3: Executar PM: realizar intervenções operativas 

em equipamentos do SEP, seguindo a sequência de manobras descritas 

no PM; 

 

• Requisito Funcional 4: Obter Normalizações: Permite saber se um 

equipamento do SEP está ligado; 

 

• Requisito Funcional 5: Obter Desligamentos: Permite saber se um 

equipamento do SEP está desligado; 

 

• Requisito Funcional 6: Obter Bloqueios: Permite saber se um 

equipamento do SEP está bloqueado; 
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• Requisito Funcional 7: Obter Raios: Permite saber a incidência de 

descargas atmosféricas em uma determinada coordenada geodésica; 

 

A necessidade de realizar intervenções nos equipamentos das instalações 

faz parte do cotidiano das empresas do setor elétrico.  

Os casos de uso descritos na Figura 28 expõem funcionalidades que 

atualmente são exercidas manualmente pelos usuários responsáveis por efetuar 

intervenções seguindo os processos de Elaboração, Validação e Execução de 

Manobras (EVEM). Esse perfil de atividade vem trazendo consequências cada vez 

mais alarmantes. Ressalta-se que o Capítulo 3 abordou questões sobre como essas 

funcionalidades são realizadas na CTEEP e em empresas nacionais, apontando as 

consequências causadas pela maneira como as atividades vêem sendo efetuadas 

atualmente. 

Como ressaltado na Seção 1.3, é objetivo dessa dissertação desenvolver o 

SICOM para tratar as problemáticas encontradas atualmente nos processos EVEM 

de um Sistema Elétrico de Potência (SEP) como, por exemplo, desatenção nas 

operações, descumprimento de normas, excesso de autoconfiança e dificuldades 

relacionadas a estresse, cansaço, repetitividade e excesso de manobras. 

 

4.1.2 Requisitos Não Funcionais 
 

Em um sistema elétrico de potência, a subestação é um dos ambientes mais 

propícios a gerar fatores de interferência na infraestrutura de comunicação e em 

equipamentos. Fortes campos eletromagnéticos são, por exemplo, um dos 

causadores de interferência em redes wi-fi. Além de interferências oriundas dos 

equipamentos do SEP, fatores naturais como chuva, descargas atmosféricas, 

temperatura e fumaça pode impossibilitar a transmissão correta de dados. 

O sistema proposto neste trabalho visa aperfeiçoar o processo de execução 

de manobras em subestações de energia elétrica. Tendo em vista essa premissa, tal 

sistema possui uma versão mobile que será utilizada pelos operadores de campo no 

momento da realização das atividades descritas no PM.  
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A utilização de um dispositivo móvel e de uma infraestrutura favorável a 

comunicação sem fio serão requisitos necessários para que o sistema em questão 

venha a ser utilizado em instalações do SEP. 

4.1.2.1 Infraestrutura de comunicação do SEP 
 

Devido à peculiaridade do ambiente encontrado dentro de uma subestação 

de energia elétrica torna-se necessário que os dispositivos que componham a 

infraestrutura dessa área possuam características que os tornem aptos a manter o 

trafego de dados com os Centros de Operações do Sistema (COS).  

Nas grandes empresas do setor de energia, a comunicação entre os COS e 

as subestações de energia ocorre por meio de links de fibra ótica dedicado, tornando 

o tráfego de dados mais rápido e seguro. Para que seja possível manter a qualidade 

dos dados que chegam ou saem da subestação, os routers conectados aos canais 

de fibra ótica precisam ser dotados de uma tecnologia que os isente das 

interferências provenientes do ambiente em questão. 

A empresa CTEEP referência como um equipamento de ótima desempenho 

o router Tropos da empresa ABB. Esta empresa observa que os três componentes 

tecnológicos chave para criação de um sistema elétrico inteligente (smart grid) são a 

comunicação de banda larga, os sistemas de controle automatizado e a inteligência 

distribuída.  

Observando a importância do papel da comunicação em banda larga para 

permitir a criação de smart grids, a ABB tornou-se especialista em tecnologias para o 

este nicho (ABB, 2014a).  

Dentre os dispositivos comercializados pela empresa, o modelo TROPOS 

63/7320 é aquele que atende as normas internacionais impostas pelo Institute of 

Electric and Electronic Engineers (IEEE) e IEC, tornando-o capaz de ser utilizado no 

processo de automação de subestações de Energia Elétrica (ABB, 2014a). 

Em atividades realizadas dentro das subestações, o link de acesso sem fio 

pode ser usado por aplicações de automação e manutenção de equipamentos. 

A Figura 29 ilustra uma rede de comunicação criada a partir de dispositivos 

TROPOS que compõe uma malha elétrica com dimensões internas e externas às 

instalações de um SEP.   
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Figura 29 – Rede de comunicação Tropos 
 

 
 

  Fonte: ABB (2014b). 
 

4.1.2.2 Dispositivos móveis no SEP 
 

Como questionado na seção anterior (a saber, 4.1.2.1) as subestações são 

ambientes propícios a várias interferências. Dispositivos móveis (por exemplo, 

tablets) quando inseridos nesse cenário podem sofrer inconsistências técnicas que 

impossibilitem seu funcionamento adequado. Para tornar possível a utilização dessa 

tecnologia dentro das subestações é necessário investir na robustez do dispositivo. 

A seguir, será possível observar que algumas empresas são especialistas no 

desenvolvimento de técnicas que tornem possível a utilização de mobile devices em 

ambientes sujeitos a grandes interferias. 

 No XII EDAO – Encontro para Debates de Assuntos de Operação, realizado 

em Brasília (DF) em novembro de 2012, Batista e Sylvestre (2012) (ambos 

representantes da CTEEP) apresentaram um trabalho intitulado Mobilidade do 

Sistema de Supervisão e Controle em Subestações (SE) que demonstrava uma 

aplicação utilizando um software SCADA servidor de WEB da qual tinha como 

função principal emular um anunciador de alarmes em um monitor Touch Screen 
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com funções amplas de IHC além de acesso remoto via um Tablet. O trabalho 

abordou a utilização de novas tecnologias na supervisão, manutenção e operação 

de subestações e apresentava uma alternativa para a modernização de colméias de 

alarmes com funcionalidade, praticidade e segurança. O projeto em questão foi 

aplicado na subestação Centro, da empresa CTEEP. 

O objetivo central desse trabalho partiu da necessidade de desenvolver uma 

solução que aperfeiçoasse o processo de supervisão dos alarmes locais da SE 

Centro. A solução estabelecida contemplou a implementação de um sistema 

composto por telas anunciadoras de alarmes em tempo real para que os técnicos 

que operam a subestação pudessem navegar no sistema através de toque na tela. 

Este também tornou computacionalmente possível reconhecer alarmes da mesma 

forma das colméias de alarmes convencionais, além de tornar disponível para os 

operadores todas às informações da subestação por meio de uma IHC convencional. 

A Figura 30 ilustra algumas das telas sensíveis ao toque ressaltadas no trabalho, 

onde a Tela A descreve todo o diagrama unifilar da subestação e a Tela B mostra o 

monitoramento dos alarmes.  

 

Figura 30 – Telas sensíveis ao toque 
 

 
Fonte: Batista e Sylvestre (2012). 

 

A empresa Spin Engenharia de Automação foi a responsável pelo 

desenvolvimento deste software apresentado pela CTEEP. Denominado de SCADA 

ActionNet, esse sistema foi desenvolvido tendo em mente uma arquitetura que 

tornasse possível a comunicação com outros dispositivos computacionais, como 



    76 
 

 

JULIERME SILVA DE ARAÚJO 

 

tablets e smart phones. Na Figura 31 é possível observar um operador de campo 

acessando as funcionalidades do SCADA ActionNet através de um tablet. 

 

Figura 31 – Tablet interagindo com o SCADA ActionNet 
 

 
Fonte: Batista e Sylvestre (2012). 

 

Para a implementação desta tecnologia na subestação Centro, da 

Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, necessitou-se implantar 

uma arquitetura de rede com a robustez necessária para que o sistema pudesse: 

aquisitar todas as informações de supervisão e controle de uma subestação 

diretamente do campo; fazer a função de colméia de alarmes; realizar a IHC local de 

operação; comunicar-se com qualquer tipo Intelligent Electronic Devices (IED), de 

Unidades de Terminal Remoto (UTR) bem como Centros de Operações necessários. 

A Figura 32 descreve de forma sucinta a arquitetura ressaltada no trabalho 

apresentado por Batista e Sylvestre (2012). 

 

Figura 32 – Arquitetura de rede 
 

 
 Fonte: Batista e Sylvestre (2012). 
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Tendo em vista este projeto, observa-se que a empresa CTEEP já possui 

em suas subestações uma infraestrutura de rede propícia ao desenvolvimento e 

aplicação de sistemas de automação e de Tecnologia da Informação (TI).  

A subestação Centro possui vantagens em relação às demais quando o 

assunto evidenciado diz respeito à ambientes para aplicação de projetos de TI.  Isto 

ocorre por que tal instalação possui uma infraestrutura arquitetônica que possibilita o 

pátio dos equipamentos ficar completamente coberto. Interferências causadas por 

fenômenos naturais tendem a não afetar subestações com esse perfil. É importante 

enfatizar que o ambiente dessa instalação dificilmente é encontrado em outras do 

setor de energia elétrica.  

Ao analisar o Anexo A observa-se a infraestrutura de rede wi-fi da 

subestação de Bom Jardim disposta sobre sua planta arquitetural.  

Complementando a visão imposta por esse anexo, ressalta-se na Figura 33 

que essa instalação possui sua estrutura disposta em ambiente externo, propenso a 

interferências climáticas.  

Este cenário não impossibilitou a CTEEP, em uma nova parceria com a 

empresa Spin, de implantar roteadores Tropos de uso externo para tornar possível a 

utilização de dispositivos móveis no pátio dessa subestação. 

 

Figura 33 – Subestação de Bom Jardim, Jundiaí - SP 
 

 
 Fonte: CTEEP (2013). 
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A implementação do Sistema de Controle de Manobras (SICOM) para 

auxiliar o processo de manutenção de subestações do SEP, parte do pressuposto 

de que a empresa CTEEP possui infraestruturas favoráveis ao desenvolvimento de 

tecnologias voltadas para o gerenciamento e controle da informação, como foi 

possível observar nas premissas de requisitos não funcionais evidenciadas nesta 

Seção. A arquitetura de comunicação já existente nas subestações, bem como os 

tablets já em uso, poderiam facilmente incorporar a tecnologia proposta. 

 

4.2 Modelagem Contextual 

 

A gestão de contexto pressupõe a existência de um modelo que estruture 

quais informações serão consideradas para se determinar os diferentes tipos e 

situações de contexto de acordo com um determinado foco em um domínio de 

conhecimento específico (NUNES et. al, 2007). O foco pode representar uma tarefa, 

um passo na solução de um problema ou uma tomada de decisão. Nesta visão, é 

argumentado que o contexto não pode ser considerado de forma isolada ou ampla 

demais. Ao invés disso, é o foco de atenção que vai determinar o que é relevante 

para um determinado contexto (BRÉZILLON et. al, 2007). 

Segundo Vieira et. al (2009), pesquisadores a tempos vêm investigando o 

uso de diferentes técnicas de representação de informações e conhecimento para a 

representação do contexto. É constatado que cada técnica de representação 

contextual possui vantagens e deficiências. Com isso, não há uma técnica que seja 

considerada unanimemente a ideal para todos os sistemas sensíveis ao contexto.  

O presente trabalho propõe um modelo híbrido de representação de 

contexto com o uso de modelos gráficos baseados em Unified Modeling Language 

(UML) para representar a estrutura da informação contextual e em associação a 

esse modelo de estrutura o uso de grafos contextuais (VIEIRA et. al, 2009) para 

modelar as atividades e o raciocínio envolvidos na resolução da problemática, 

considerando o contexto na qual as atividades ocorrem.  

A representação ilustrativa de tal modelo gráfico está sendo ressaltada na 

imagem referente à Figura 34. 
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Figura 34 – Modelagem das fontes de informação contextual 
 

 
 Fonte: Próprio autor. 

 

A seguir será apresentada uma breve descrição das fontes de informações 

contextuais que compõem o modelo proposto na Figura 34. 

 
• SAGE: sistema responsável por supervisionar, controlar a obter dados 

de equipamentos do SEP.  

o tag: registros relativos ao estado operativo do equipamento (ex. 

Para Chave Seccionadora - Aberto ou Fechado. Para Disjuntor 

– Desligado ou Ligado);  

• DescargaAtmosferica: representa as descargas atmosféricas emitidas 

por um sistema de monitoramento climático.  

o latitude: valor referente a latitude da incidência da descarga 

atmosférica; 

o longitude: valor referente a latitude da incidência da descarga 

atmosférica; 

 

• Subestacao: uma instalação do SEP.  

o codigo: código que representa a subestação. (ex. 143 = 

Araraquara) 
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o latitude: valor referente a latitude de onde se localiza a 

subestação; 

o longitude: valor referente a longitude de onde se localiza a 

subestação; 

 

• Equipamento: equipamentos de uma instalação do SEP.  

o codigoEmpresa: código que identifica o equipamento. Possui 

uma sintaxe baseada em diretrizes estabelecidas pela empresa 

proprietária do SEP. (Na CTEEP temos, por exemplo, 14329-

140. Sua sintaxe significa: 143 = subestação de Araraquara, 29 

= equipamento tipo Chave Seccionadora, 140 = identificador do 

equipamento);  

o codigoScada: código que o SAGE usa para identificar o 

equipamento do SEP. (ex. BARA_13E.SAC1_SC140.2900); 

o statusDescricao: estado operativo do equipamento expresso de 

maneira descritiva. (ex. Ligado, Desligado, Aberto, Fechado); 

o statusDiscreto: estado operativo do equipamento expresso de 

maneira discreta. (ex. 0 ou 1); 

o anotacaoDescricao: estado de bloqueio do equipamento 

expresso de maneira descritiva. (Bloqueado, Desbloqueado) 

o anotacaoDiscreta: estado de bloqueio do equipamento expresso 

de maneira discreta; 

o TipoEquipamento: representa o tipo de um equipamento do 

SEP. 

� nome: a descrição do tipo do equipamento. (ex. 

Disjuntor, Chave Seccionadora, Rele); 

 

• Plano de Manobras: documento composto por sequências de 

atividades (manobra) a serem seguidas por operadores. 

o codigo: código que representa o plano de manobra; 

 



    81 
 

 

JULIERME SILVA DE ARAÚJO 

 

• Manobra: representação descritiva de uma atividade a ser praticada por 

um operador (ex. ARA - DESLIGAR 14352-1, ARA - ABRIR OU 

MANTER ABERTO 14329-140). 

o acidenteFatal: valor que representa se essa manobra esteve 

ligada ou não a um acidente fatal no momento da sua 

execução. (ex. 1 para sim, 0 para não); 

o acidenteNaoFatal: valor que representa se essa manobra 

esteve ligada ou não a um acidente NÃO fatal no momento da 

sua execução. (ex. 1 para sim, 0 para não);  

 

• Acao: representa as ações possíveis de serem praticadas sobre um 

equipamento.  

o content: a descrição da ação. (ex. DESLIGAR, ABRIR OU 

MANTER ABERTO, FECHAR); 

o transacaoEstado: representação discreta da ação. (ex. 

DESLIGAR = {1;0}); 

 

• Risco: risco ao se executar uma manobra.  

o quantAcidenteFatal: expressa a quantidade de acidentes fatais 

ocorridos no processo de execução de uma manobra; 

o quantAcidenteNaoFatal: expressa a quantidade de acidentes 

NÃO fatais ocorridos no processo de execução de uma 

manobra; 

 
Vieira et. al (2009) ressalta que modelos contextuais não conseguem 

representar a noção de dinâmica do contexto e que regras de produção são 

comumente utilizadas para esse fim. Regras de produção foram utilizadas nesse 

trabalho e suas representações serão abordadas no Capítulo 5 juntamente com as 

descrições dos grafos contextuais oriundos das atividades envolvidos no domínio da 

proposta.  

Através das associações dos elementos contextuais expostos na Figura 34 e 

de uma análise de usabilidade do sistema sensível a contexto sobre o domínio de 
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atuação, foi possível estabelecer a relação entre os contextos e os focos de atenção 

do usuário, apresentados a seguir no Quadro 5. 

 
Quadro 5 – Focos contextuais  

 

 
 Fonte: Próprio autor. 

 

Com a mudança do foco, devido às interações do usuário com a aplicação, 

será possível determinar quais elementos contextuais (ECs) deverão ser 

instanciados e utilizados para compor o contexto que auxiliará a execução das 

tarefas. Quando um foco mudar, um novo contexto será dinamicamente instanciado 

para usuários e papéis distintos (VIEIRA et. al, 2009). 

 A Figura 35 ilustra de forma sucinta as atividades de usuário (tarefas) e 

como estas serão auxiliadas pelo sistema sensível a contexto. 

Uma das relações representadas nesta figura pode ser descrita como: 

Tendo o domínio da aplicação a manipulação de PM em Centros de Operações e 

Subestações de Energia Elétrica, quando o usuário mudar o foco das suas 

interações, por exemplo, para Elaborar PM, o sistema sensível a contexto 

estabelecerá o conjunto de elementos contextuais que estão diretamente 

relacionados a este foco. Se a tarefa executada pelo usuário da aplicação for a de 

Definir uma Subestação, o contexto que será instanciado para auxiliar tal atividade 
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será Identificação Subestação, assim como, se a tarefa em questão for Definir um 

Equipamento o contexto instanciado será Identificação Intertravamento.  

 

Figura 35 – Tarefas de usuário auxiliadas pelo sistema sensível a contexto 
 

 
  Fonte: Próprio autor. 

 

4.3 Arquitetura 

 

A arquitetura estabelecida para o desenvolvimento do sistema de controle 

dos processos EVEM em subestação do sistema elétrico de potência, proposto 

nessa dissertação, partiu da necessidade dos operadores responsáveis por esses 

processos. 

Para um melhor entendimento da proposta arquitetural, torna-se importante 

ressaltar que a elaboração e a validação de manobras são atividades realizadas por 

profissionais localizados no COS do SEP. Nesta fase, o único contato com o meio 
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externo acontece de forma indireta, no momento da análise do estado operativo 

atual dos equipamentos da subestação. Diante deste cenário, conclui-se que tais 

atividades são especificamente locais, ou seja, para que elas ocorram não há 

interação crítica com o meio externo ao COS.   

A situação passa a ser encarada de forma diferente quando o processo de 

execução de manobras está em evidência. Atividades referentes a este 

procedimento necessitam que haja interações entre o executor localizado no COS 

(operador de sistema) e o executor operando os equipamentos na subestação 

(operador de campo). Atualmente tal relação ocorre por meio de canais de 

comunicação como, por exemplo, rádio e telefone. Estes mecanismos são propícios 

a problemas de fonia devido a interferências oriundas de um meio rico em ruídos, 

campos eletromagnéticos, entre outros fatores.    

A arquitetura proposta na Figura 36 objetiva possibilitar que os operadores 

de campo executem o plano de manobras interagindo em tempo real com os 

operadores de sistema localizados no centro de operações. Esta arquitetura suporta 

a reciprocidade da interação mencionada. 

 

Figura 36 – Arquitetura do Sistema de Controle de Manobras (SICOM) 

 
                 Fonte: Próprio autor. 
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Aqueles operadores que estiverem em campo, interagindo fisicamente com 

os equipamentos da instalação, estarão de posse de um dispositivo móvel contendo 

a versão mobile do software Sistema de Controle de Manobras (SICOM) dotada 

exclusivamente do módulo de execução de manobras. Os localizados no centro de 

operações possuirão acesso a versão desktop do SICOM que é composta pelos 

módulos de elaboração, validação e execução.  

A interação entre os componentes descritos na Figura 36 descreve um 

ambiente que reflete uma arquitetura distribuída, compostas por um middleware 

sensível a contexto. Esse modelo de middleware, imerso no setor de energia 

elétrica, teve sua primeira aplicação prática realizada por Quintino (2014). A sua 

proposta permitiu a integração de sistemas de gerenciamento de energia 

encontrados no COS de uma empresa de transmissão de energia elétrica.  Por meio 

dessa integração, Quintino (2014) conseguiu automatizar o cadastramento de parte 

dos dados utilizados em rotinas internas do centro de operações, agilizando o 

trabalho dos operadores e evitando erros de cadastramento. Dados que antes eram 

desconhecidos dos demais sistemas ou impossíveis de serem utilizados passaram a 

ser tratados como fonte de informações e a contribuir para otimização do ambiente 

de trabalho. 

Diferente da proposta de Quintino (2014) o SICOM possui uma abordagem 

voltada especificamente para a problemática dos processos EVEM no COS e na 

subestação.  

Como a solução para este problema demanda a utilização de dispositivos 

móveis, procurou-se levar em consideração a taxa de processamento computacional 

das inferências contextuais, visto que Vieira et. al (2009) ressaltam que gerenciar e 

manipular informações contextuais introduz um processamento extra que não deve 

impactar no desempenho, especialmente em domínios em que os recursos são 

limitados, como é o caso das aplicações móveis. O processamento deve ser um 

serviço provido por um servidor externo, com isso, a informação contextual pode ser 

compartilhada entre múltiplos dispositivos, reduzindo a sobrecarga do 

processamento do contexto.  

No SICOM, o middleware isoladamente não é a solução das deficiências do 

processo de Elaboração, Validação e Execução de Manobras (EVEM) apontadas 

neste trabalho.  
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A proposta de aperfeiçoamento dos processos EVEM é composta pela 

interação de três sistemas principais: o sistema mobile, o sistema desktop e o 

middleware, que é o segmento da arquitetura que foi desenvolvido para ser o 

ambiente de processamento do gerenciador de contexto. Através de um serviço web 

tal gerenciador irá disponibilizar para o dispositivo mobile, como também para o 

desktop, inferências baseadas em contexto que serão capazes de auxiliar os 

operadores nos processos referentes ao controle de manobras. 

 

4.3.1 Context Management Service 

 

O Serviço Gerenciador de Contexto (do inglês, Context Management 

Service) é o módulo do sistema responsável pela aquisição do contexto através do 

processo de monitoramento, capturar e extração de informações contextuais de 

diferentes fontes de contexto. Métodos contextuais realizarão raciocínio, 

transformação, combinação e resolução de conflitos em informações contextuais 

adquiridas de modo a produzir outras informações mais refinadas, relevantes e 

coerentes com o foco em evidência (VIEIRA et al. 2009).  

No SICOM, as fontes de informação contextual são oriundas do SAGE 

(eventos de tempo real e pela base de dados histórica bd_scada), do sistema 

responsável por fornecer informações sobre o clima e de fontes de dados gerados 

pelo próprio usuário, por exemplo, os planos de manobras.  

Os eventos de estado operativo dos equipamentos do SEP e de incidência 

de descargas atmosféricas, que ocorrem em tempo real, são obtidos pelo 

gerenciador de contexto através de um serviço de mensagens que garante a entrega 

dessas informações. 

A Figura 37 é uma fração da arquitetura proposta na Figura 36, ilustrada 

para apresentar a relação do serviço de gerenciamento de contexto com seus 

sistemas interessados: SICOM Mobile e SICOM Desktop. Nesta, também é possível 

observar os métodos responsáveis por processar as informações contextuais de 

acordo com o foco, o envio e a aquisição das informações contextuais por meio do 

serviço de mensagens e a relação com a base de dados histórica bd_scada.  
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Figura 37 – Especificação do Serviço Gerenciador de Contexto 
 

  
  Fonte: Próprio autor. 

 

4.3.2 Message Service 

 

Em um sistema de auxílio à realização de atividades de manutenção em 

subestação de energia elétrica, a ocorrência de falhas na entrega das informações 

pode gerar várias consequências, como, por exemplo, acidentes críticos com os 

usuários. A Figura 38 ilustra uma proposta de arquitetura de comunicação baseada 

em Serviço de Mensagens (do inglês, Message Service). Esta, foi implementada 

para que a entrega da informação transmitida ocorra independente de fatores 

externos como, por exemplo, inconsistência no meio de comunicação. Ressalta-se 

que esta arquitetura compõe aquela representada pela Figura 36. 

A tecnologia utilizada para realizar a comunicação através de mensagens foi 

a Java Message Service (JMS), implementada no SICOM através da Application 

Programming Interface (API) JMS, disponibilizada pela plataforma Java 2 Platform, 

Enterprise Edition (J2EE). Ressalta-se que o Capítulo 5 abordará outros detalhes 

relevantes sobre as tecnologias utilizadas na implementação do SICOM.  

O objetivo principal do JMS é realizar a comunicação entre sistemas através 

de mensagens que são produzidas por um JMS Producer, enviadas e armazenadas 

em um JMS Provider e consumidas por um JMS Consumer.  
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Figura 38 – Especificação do serviço de mensagem 
 

 
 

 Fonte: Próprio autor. 

 

O JMS Provider é uma aplicação servidora que fornece, além do 

armazenamento de mensagens, o controle e a administração dos serviços 

disponibilizados pela tecnologia JMS. Dentre o vários servidores disponíveis 

atualmente no mercado, o escolhido para compor a infraestrutura da arquitetura 

desse estudo foi o ActiveMQ6. 

As mensagens JMS podem ser armazenadas em um sistema de filas 

(Queue) ou em um sistema de assinaturas chamado de tópico (Topic). A técnica de 

armazenamento por filas compõe o modelo de distribuição de mensagem point-to-

point e a técnica por tópico o modelo publish-subscribe.   

Na implementação do sistema de comunicação JMS do SICOM, optou-se 

pelo modelo publish-subscribe por este possuir características que beneficiem a 

interação de várias aplicações distintas (Gerenciador de Contexto, o SICOM Mobile, 

o SICOM Desktop), simultaneamente. Neste modelo, a mensagem é produzida pela 

aplicação produtora (producer) e distribuída por um determinado tópico, onde as 

aplicações consumidoras (consumer) que são assinantes desse tópico estariam 

aptas a receber as mensagens ali publicadas. Aplicações diferentes podem produzir 

                                            
6 http://activemq.apache.org 
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mensagens para um mesmo tópico e, se não houver assinantes para o tópico, as 

mensagens, por valor default, não ficam armazenadas.  

Outra característica presente na tecnologia JMS é a possibilidade das 

mensagens serem enviadas de maneira síncrona (produtor e consumidor ativos ao 

mesmo tempo) ou assíncrona (produtor ativo e consumidor desativado). Como as 

mensagens são armazenadas em um JMS provider, a configuração de seu envio 

pode ser feita de tal forma que estas permaneçam neste servidor, esperando serem 

consumidas por um consumer.  

Dentre os benefícios de se trabalhar com a tecnologia Java Message 

Service, observou-se que a vantagem mais significante para o escopo desse estudo 

de caso é a garantia de que a mensagem sempre será entregue. 

Ao analisar a Figura 38 observa-se que esta especificação da arquitetura do 

SICOM é composta pelos tópicos SCADA Topic, CLIMA Topic e SICOM Topic. 

Esses três tópicos são à base da comunicação por mensagem do estudo de caso.  

O SAGE e o simulador de CLIMA são sistemas produtores que publicam 

mensagens respectivamente nos tópicos SCADA Topic, CLIMA Topic. O 

Gerenciador de Contexto consome as mensagens existentes nesses dois tópicos 

para possibilitar a inferência de contexto com base no estado operativo dos 

equipamentos e no clima.  

O tópico SICOM Topic possibilita um canal de comunicação para o SICOM 

Mobile e Desktop interagirem entre si, como também, para o Gerenciador de 

Contexto enviar informações relevantes para esses sistemas. 

 

4.3.3 Monitor Tempo Real (MTR) - Comunicação com o SAGE 
 

Desafios referentes à qualidade dos dados e ao mecanismo de acesso a 

informação foram encontrados no decorrer das pesquisas realizadas para a 

obtenção de um canal de comunicação com o SAGE. Por ser detentor de 

informações sobre os estados operativos dos equipamentos este sistema tornou-se 

o principal provedor de dados da proposta descrita nesse trabalho.  

A seguir será possível analisar algumas sugestões de comunicação com o 

SAGE, observando os principais problemas encontrados e a solução estabelecida 

como viável para o escopo deste trabalho.  
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4.3.3.1 Base de Dados Histórica (BDH)  

 

Nesta estratégia iniciaram-se estudos sobre uma base de dados do SAGE 

denominada Base de Dados Histórica, que de acordo com a documentação oficial é 

definida como uma base de dados relacional (CEPEL, 2014a),  

A BDH tem como principal funcionalidade manter as grandezas que são 

obtidas pelo SAGE e armazenadas temporariamente na base de dados Tempo-Real. 

O número de registros das tabelas dessa base só é expandido quando um novo 

registro é inserido na base de Tempo-Real. Quando um registro é apagado da base 

de Tempo-Real, o seu registro correspondente na base histórica é mantido. As 

tabelas da BDH guardam, além dos valores de tempo-real, a data de criação de 

cada registro, assim como a data de fim de vida útil do mesmo (CEPEL, 2014b).  

Como a devida configuração a Base de Dados Histórica pode armazenar 

leituras periódicas ou por evento dos dados de tempo-real do SAGE que serão alvos 

de exportação (CEPEL, 2014b). 

A Figura 39 ilustra como seria a arquitetura de comunicação com o SAGE 

tendo como fonte de dados a Base Histórica.  

 

Figura 39 – Interface de Comunicação com o SAGE: Base de Dados Histórica 
 

 
 

                               Fonte: Próprio autor. 

 

Com o andamento da pesquisa observou-se que a Base de Dados Histórica 

possuía algumas implicações que foram fatores de grande relevância para se 
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descartar essa arquitetura. Dentre eles destacaram-se a inconsistência das 

informações que ali são armazenadas e o desempenho do SAGE.  

No primeiro fator, constatou-se que os dados poderiam ser inseridos na BDH 

sem uma formatação padrão, proporcionando, consequentemente, anormalidades 

sintáticas nas quais módulos computacionais responsáveis pela leitura dos dados 

teriam que tratar.  

O segundo fator está relacionado com as configurações da Base de Dados 

Histórica e Tempo-Real. Devido tais configurações, a CTEEP realizaria análises de 

desempenho no SAGE que, de acordo com a empresa, consumiria um período de 

tempo expressivo e incompatível com a pesquisa realizada neste trabalho. 

4.3.3.2 Base Tempo Real  

 

Ao entrar em contado com a CTEEP a mesma propôs possibilitar a 

comunicação com o SAGE através de uma interface WebService que seria 

consumida pelo MTR sempre que necessário. No lado da CTEEP, tal WebService se 

comunicaria com a Base Tempo real do SAGE por meio de um script C/C++. Através 

da Figura 40 observa-se a possível arquitetura de comunicação via Script. 

 

Figura 40 – Interface de Comunicação com o SAGE: Script 
 

 
   Fonte: Próprio autor. 
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A principal dificuldade encontrada para a aplicação dessa arquitetura está no 

fato de que a CTEEP não pode desenvolver aplicações dessa magnitude dentro do 

SAGE sem que a Cepel (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, desenvolvedora 

do sistema) (CEPEL, 2014) analise o comportamento do código em relação ao 

desempenho do sistema.  

Partindo da premissa de que o SAGE é um sistema de fundamental 

importância para os procedimentos do setor e que o processamento indevido 

baseado em um novo algoritmo poderia causar danos de grande impacto para o 

fluxo industrial da empresa, só após estudos e análises criteriosas é que a Cepel 

autorizaria ou não a inserção de um script no SAGE. Esse processo dentro do Cepel 

pode levar meses ou até ano. 

4.3.3.3 Protocolo ICCP  
 

Outra abordagem sugerida pela CTEEP foi a de utilizar o protocolo Inter-

control Center Communications Protocol (ICCP). Esse protocolo foi desenvolvido 

pela Comissão Internacional de Eletrotécnica (IEC) que é uma organização 

internacional responsável por padronizar tecnologias elétricas, eletrônicas e 

relacionadas. Estabelecer de forma confiável a comunicação em tempo real entre 

Centros de Controle e o principal objetivo desse protocolo. 

Com os estudos realizados concluiu-se que a comunicação com o SAGE por 

meio desse protocolo seria uma alternativa favorável devido a diversos fatores de 

confiabilidade.  

O módulo de comunicação do ICCP dentro do SAGE é de controle e 

responsabilidade da CTEEP. Como eles são detentores do conhecimento da 

arquitetura de seus Centros de Controle e de outras variáveis sistêmicas de grande 

relevância, só eles teriam condições de realizar essa comunicação via ICCP. Eles 

estabeleceriam esse canal com o SAGE via ICCP e inseririam dados específicos em 

uma base de dados relacional (a saber, BD ICCP) na qual o MTR teria acesso.  

A Figura 41 ilustra a arquitetura proposta para estabelecer a comunicação 

através do protocolo ICCP entre um sistema interessado em dados sobre estados 

operativos de equipamentos de um SEP (o SICOM) e o SAGE. 
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Figura 41 – Interface de Comunicação com o SAGE: ICCP 
 

  
 Fonte: Próprio autor. 

 

De acordo com a CTEEP esse processo demandaria um tempo considerável 

visto que eles teriam que realizar principalmente análise de impacto sistêmico e 

desenvolvimento computacional para efetuar a comunicação.  

Partindo da premissa de que o tempo para análise de aplicabilidade 

tecnológica no SAGE não era um fator favorável para o estudo realizado nessa 

dissertação, chegou-se a conclusão que o protocolo ICCP será incluído como o 

canal de comunicação a ser estabelecido em trabalhos futuros. 

4.3.3.4 Log de Alarmes  

 

Todas as atividades realizadas pelo SAGE são armazenadas em arquivos 

de texto denominados log. O arquivo de log destinado a registrar o comportamento 

dos alarmes existentes nesse sistema SCADA possui a extensão ‘. alr’. Os arquivos 

são organizados e nomeados de acordo com o dia do mês, por exemplo, set0714.alr 

ou ago2214.alr. 

Uma importante premissa, observada no decorrer dos estudos, mostrou que 

o log é atualizado pelo SAGE com um atraso determinado como insignificante para o 

escopo da proposta descrita nesta dissertação.  

Outro fator de estudo diz respeito à formatação dos dados armazenados no 

arquivo de log. Através de análises em diversos registros de alarme presentes neste 
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arquivo de texto, estabeleceu-se uma sintaxe padrão capaz de identificar diversos 

equipamentos oriundos das instalações do SEP da CTEEP.  

Após pesquisas, estudos e análises sobre meios de acesso aos dados 

contidos no SAGE e de observar a qualidade e a disponibilidade das informações 

obtidas, chegou-se a conclusão que atualmente a forma mais favorável de extrair 

dados do SAGE é por meio do arquivo de log de alarmes.  

Todas as informações oriundas do SAGE, necessárias para o 

desenvolvimento desta proposta, atualmente são possíveis de serem obtidas por 

meio deste arquivo de log. 

Tendo em vista o cenário atual, o MTR será responsável por monitorar em 

tempo real o arquivo de log.alr gerado pelo SAGE. Sempre que houver a entrada de 

uma nova tag no log, o MTR realizará a leitura desse novo registro e em seguida 

armazenará a informação coletada dentro de uma base de dados histórica relacional 

(a saber, bd_scada). Simultaneamente a este armazenamento ocorrerá à 

transmissão da informação através da interface de comunicação definida na 

arquitetura proposta pela Figura 38.  

A Figura 42 ilustra a arquitetura que está sendo proposta para tornar 

possível a comunicação com o SAGE por meio do log de alarmes. 

 

Figura 42 – Interface de Comunicação com o SAGE: log de alarmes 
 

 
Fonte: Próprio autor. 
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4.3.4 Clima – Descargas atmosféricas 

 

Perturbações nos sistemas de energia elétrica ocorrem diversas vezes, por 

exemplo, devido à incidência de descargas atmosféricas sobre seus componentes. 

Nestes casos, os operadores de um Centro de Operação devem adotar medidas, em 

tempo real, para garantir ao máximo a confiabilidade e disponibilidade dos 

equipamentos, linhas de transmissão e subestações sob sua responsabilidade.  

Os operadores da CTEEP utilizam um software denominado SisRaios que é 

uma ferramenta de apoio a tomada de decisão em tempo real que permite constatar 

se a causa de uma perturbação foi ou não decorrente de uma descarga atmosférica. 

Por meio desse sistema é possível que outras aplicações tenham acesso a 

informações referentes à localização geodésica da incidência de descargas 

atmosféricas (BOTTA et. al, 2007).  

O SICOM terá todo o ambiente de notificações em tempo real de raios. 

Nesta versão do projeto as informações de descarregas atmosféricas serão obtidas 

por meio de um sistema que simulará as funcionalidades do SisRaios. 

 

4.4 Considerações finais do Capítulo 

 

Neste capítulo foram expostos a arquitetura e o modelo contextual utilizados 

no desenvolvimento do sistema sensível a contexto (proposta dessa dissertação) 

responsável por elaborar, validar e executar planos de manobras. Também houve 

uma análise comparativa que ressaltou o diferencial da proposta descrita nesse 

capítulo.  

A contextualização da informação e arquitetura proposta proporcionarão que 

as atividades tornem-se mais próximas das reais necessidades dos elaboradores, 

validadores e executores de planos de manobras, trazendo para estes, maior 

otimização nos processos relacionados a manobras, maior interação entre usuários 

executores de PM, a padronização da sintaxe da manobra contextualizada no PM e 

maior segurança na prática de atividades de manutenção em subestações do SEP 

por meio da verificação em tempo real de condições climáticas e de estados 

operativos de equipamentos. 
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5 IMPLEMENTAÇÕES, TESTES E ANÁLISES 
 

Este Capítulo apresentará as implementações, os testes e as análises 

realizadas no Sistema de Controle de Manobras (SICOM).  A Seção 5.1 ressalta 

questionamentos sobre a prototipagem do SICOM. A Seção 5.2 expõe detalhes 

sobre o simulador de Subestação, de Descargas Atmosféricas e do SAGE. A Seção 

5.3 descreve os testes funcionais realizados no SICOM Mobile e no SICOM Desktop. 

Ainda nessa seção, enfatiza-se o comportamento do Context Management Service 

diante as várias alterações no foco de interação do usuário. Na Seção 5.4 são 

abordados os resultados oriundos de testes realizados no SICOM com base em 

anormalidades de Impedimento Operativo. Conclui-se esse capítulo através das 

considerações finais expostas na Seção 5.5. 

 

5.1 SICOM – Prototipagem 

 

O processo de implementação do SICOM foi dividido em três módulos 

básicos: o módulo web, o módulo desktop e o módulo mobile. O sistema foi 

totalmente codificado utilizando a linguagem de programação Java. 

O módulo web, que corresponde a fase de codificação do Serviço de 

Gerenciamento de Contexto e ao Serviço de Mensagens, foi desenvolvido através 

das tecnologias Web Service e JMS, oriundas da plataforma Java 2 Platform, 

Enterprise Edition (J2EE).  Os servidores responsáveis pela execução deste módulo 

são o Tomcat7 (para a aplicação Web Service) e ActiveMQ (para comunicação JMS). 

O módulo desktop representa a fase de implementação do SICOM desktop, 

do Monitor Tempo Real (MTR) e dos simuladores utilizados nos testes de validação 

do sistema. Todo este módulo foi desenvolvido através da plataforma Java 2 

Platform, Standard Edition (J2SE). 

Por possuir uma arquitetura flexível focada na integração de aplicações, por 

ser uma tecnologia consolidada entre grandes empresas fabricantes de dispositivos 

móveis e por estabelecer uma licença baseada em código aberto (LECHETA, 2010), 

a plataforma escolhida para a implementação do módulo mobile foi a Android. Este 

                                            
7 http://tomcat.apache.org/ 
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módulo corresponde a todo o processo de execução de manobras através do 

SICOM Mobile.   

No decorrer da implementação do Sistema de Controle de Manobras 

(SICOM), as fases que apresentaram maior dificuldade foram: o desenvolvimento do 

Monitor Tempo Real (MTR), pois nessa fase foi necessário realizar um estudo 

aprofundado sobre a formatação das tags de alarmes encontradas nos logs gerados 

pelo SAGE; a implementação das interfaces gráficas para a realização dos 

processos de Elaboração, Validação e principalmente Execução de manobras. Estas 

tinham que possuir uma Interface Humano - Computador (IHC) próximas a realidade 

atual dos operadores de sistemas do centro de operações e dos operadores 

atuantes em subestações de energia elétrica.  

A realização de análises em alguns sistemas utilizados atualmente pelos 

operadores da CTEEP foi o passo inicial para o desenvolvimento da IHC do SICOM. 

Em seguida, modelos das interfaces gráficas que estavam sendo implementadas 

foram apresentadas as equipes da empresa. Com base nessas apresentações, 

correções no design foram realizadas e o conceito de ICH resultante desse processo 

deu origem as interfaces gráficas do SICOM que serão ilustradas nas Seções 5.2, 

5.3 e 5.4. 

 

5.2 Simuladores 
 

A Figura 43 apresenta uma fração da arquitetura propostas na Seção 4.3. 

Ela enfatiza a relação entre os simuladores, o serviço de mensagem e o serviço 

gerenciamento de contexto. 

 

Figura 43 – Simuladores utilizados no desenvolvimento do SICOM 
 

 
 

 Fonte: Próprio autor. 
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Os simuladores de comportamento do SAGE, de subestações do SEP e de 

propagação de dados referentes a descargas atmosféricas ilustrados na Figura 43, 

foram implementados para possibilitarem a realização de testes que validassem as 

funcionalidades (ver Seção 4.1.1) propostas pelo SICOM. 

Através do Simulador de Subestação o usuário consegue realizar interações 

com os equipamentos de uma instalação como, por exemplo, manipular os estados 

operativos. Uma ilustração da sua interface gráfica principal e de algumas janelas de 

serviço pode ser observada na Figura 44. 

O Simulador do SAGE monitora qualquer alteração na subestação simulada 

e em seguida registra o evento inserindo no arquivo de log do dia corrente uma tag 

correspondente ao novo estado operativo do equipamento. É importante ressaltar 

que a tag gerada pelo simulador do SAGE possui a mesma sintaxe do registro 

gerado pelo sistema real.  

Como descrito na Seção 4.3.3.4, neste trabalho a técnica utilizada para a 

extração de dados do SAGE será a leitura das tags existentes no arquivo de log de 

alarmes. Tendo em vista essa premissa, a fase final do processo da captura 

simulada de estados operativos de equipamentos é a leitura do log de alarmes 

através do MTR. Após a leitura este transmitirá para o Context Management Service, 

através do Message Service, os estados operativos ocorridos no processo de 

monitoramento.  

A Figura 45 demonstra o monitoramento realizado pelo MTR no momento da 

ocorrência de estados operativos detectadas pelo SAGE. No segmento superior 

dessa figura observa-se o simulador do SAGE identificando alterações nos 

equipamentos da instalação de Água Vermelha (ex. o equipamento 

JAGV_01E.AL48_DJ48_5200 foi Ligado) e simultaneamente o MTR realizando a 

análise e a leitura da tag. 

Foi ressaltado na Seção 4.3.4 que a empresa CTEEP possui sistemas 

capazes de informar as condições climáticas ocorrentes sobre suas instalações do 

SEP, sejam subestações ou linhas de transmissão. O SICOM usa dados oriundos 

descargas atmosféricas (informações contextuais) para inferir contextos capazes de 

auxiliar os operados na fase de execução dos planos de manobras.  
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Figura 44 – Simulador de Subestações 

 
 Fonte: Próprio autor. 
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Figura 45 – Funcionamento do MTR e do simulador do SAGE 
 

 
 

  Fonte: Próprio autor. 

 

Visando simular parte do monitoramento climático realizado por esta 

empresa foi desenvolvido um software de incidências de descargas atmosféricas. 

Como pode ser observada na Figura 46 a interface deste simulador possibilita que o 

usuário insira a localização da incidência da descarga atmosférica através de 

coordenadas geodésicas representadas por latitudes de longitudes. Os dados 

enviados por esse simulador também serão transmitidos para o Context 

Management Service através do Message Service. 

 

Figura 46 – Interface do simulador de descargas atmosféricas 

 
 

Fonte: Próprio autor. 
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5.3 Execução de Testes Funcionais 

 

Projetistas de sistemas têm dificuldade em especificar o que exatamente 

considerar como contexto e como projetar a sua representação, gerenciamento e 

uso. Para auxiliar as fases de projeto e desenvolvimento de sistemas sensíveis a 

contexto são indicadas metodologias de produção. Vieira et. al (2009) menciona 

uma metodologia baseada em Engenharia de Software que aponta um fluxo de 

atividades que deve ser executado ao desenvolver uma aplicação sensível ao 

contexto. Esse processo envolve as fases de análise, projeto, implementação, 

customização da infraestrutura e teste. Dentre os estágios abordados por essa 

metodologia, a fase de teste será aquela a ser efetuada nesta Seção.  

Vieira et. al (2009) ressalta que, para a realização dos testes de aplicação, 

devem ser geradas amostras de informações de contexto e de gatilhos associados a 

eventos, de preferências de usuários. Todas as informações produzidas serão 

consumidas pelo Context Management Service possibilitando que este gere as 

inferências necessárias para auxiliar o usuário. 

Visando realizar a fase final da metodologia exposta por Vieira et. al (2009) 

foram estabelecidos três cenários de teste onde objetivou-se produzir amostras de 

informações contextuais através de simuladores e da interação do usuário com o 

sistema sensível a contexto. Os testes foram realizados sobre as fases necessárias 

para atingir a eficiência nos processos EVEM. 

 

5.3.1 Cenário 1 – Elaboração de PM  
 

Este cenário de teste apresenta o caso de uso onde o operador se depara 

com a necessidade de elaborar um plano de manobras para atender a requisição de 

manutenção sobre equipamentos de uma subestação. Para fins comparativos, 

ressalta-se que o atual processo de elaboração de plano de manobras foi 

apresentado na Seção 3.2. 

No SICOM o operador escolheria a subestação alvo da manutenção e em 

seguida teria acesso à interface de elaboração. Uma ilustração de tal interface pode 

ser observada na Figura 47.  
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Figura 47 – Interface de Elaboração do SICOM 

 
  Fonte: Próprio autor. 
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Ao escolher uma subestação o operador já estaria sendo auxiliado pelo 

gerenciador de contexto, pois essa atividade está relacionada ao contexto 

Identificação Subestação, oriundo do foco de atividade praticado atualmente por tal 

operador (a saber, foco Elaborar PM. Ver Quadro 5 e Figura 35). A regra de 

produção e o grafo contextual referente a este contexto podem ser observados, 

respectivamente, pela Figura 48 e Figura 49. 

 

Figura 48 – Regra de produção: contexto Identificação Subestação 
 

 
 

 Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 49 – Grafo Contextual: ao contexto Identificação Subestação 
 

 
 

 Fonte: Próprio autor. 

 

Com todos os equipamentos da subestação listados na tela, o operador dá 

início à elaboração das manobras.  

Ao escolher um equipamento para manobrar, o gerenciador de contexto 

passa a focar nessa atividade e em seguida retorna para o usuário uma lista de 

ações possíveis de serem aplicadas a esse equipamento de acordo como seu atual 
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estado operativo. Por exemplo, na Figura 50, o usuário optou pelo equipamento 

1629-46 (uma Chave Seccionadora) e o gerenciador de contexto ciente dessa 

atividade disponibilizou para o usuário informações contextuais compostas por ações 

possíveis de serem realizadas sobre um equipamento que está ABERTO (ilustrou-se 

como OFF porque uma chave seccionadora aberta está desenergizada) e 

DESBLOQUEADO. 

 

Figura 50 – Exemplo de padrões de ações encontradas atualmente na CTEEP  
 

 
 

Fonte: Próprio autor. 

 

Nessa fase da elaboração, a atividade de escolher um equipamento para 

compor uma manobra esteve vinculada aos contextos Análise Ação Manobra e 

Identificação Intertravamento. O grafo contextual e a regra de produção referente a 

ambos os contextos podem ser observados no Apêndice E.4 e Apêndice E.6, 

respectivamente.  

Uma grave problemática foi observada no decorrer dos estudos realizados 

sobre os planos de manobras e suas fases de elaboração, assim como, a relação do 

estado operativo dos equipamentos nas manobras e seu correspondente, descrito 

no SAGE. 

Do ponto de vista de Interação Humano - Computador, as condições lógicas 

utilizadas atualmente na realização das atividades do processo de Elaboração, 

Validação e Execução de Manobras (EVEM) proporcionam uma condição de 

ambiguidade que tende a induzir a ocorrência de falhas operacionais na CTEEP. 

Como exemplo, tem-se a distribuição das ações apontadas pela Figura 50, que lista 
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alguns tipos de ações incoerentes que atualmente compõem os planos de manobras 

desta empresa. Estas ações são: FECHAR OU MANTER FECHADO, BLOQUEAR 

OU MANTER BLOQUEADO e DESBLOQUEAR OU MANTER DESBOQUEADO.  

A problemática da elaboração de ações ambíguas para compor planos de 

manobras foi observada indiretamente por Araújo et al. ( 2012) nos estudos que 

levaram ao desenvolvimento do SISRTM, como é possível observar na Seção 

2.3.2.2. Em sua pesquisa, o problema da incoerência das ações é percebido quando 

ele aponta a existência de padrões de ações completamente diferentes dentro de 

um mesmo Centro de Operações e que esse e outros fatores estavam gerando 

documentos de manobras extremamente complexos.  

Manobras ambíguas podem levar a operadores realizarem interpretações 

distintas no momento da execução do PM. Essa situação torna-se um fator 

agravante uma vez que interpretações erronias podem, por exemplo, colocar em 

risco a vida do operador ou danificar equipamentos do SEP.  

No desenvolvimento do SICOM as ações compostas por estados conflitantes 

foram parametrizadas e organizadas de uma maneira que cada ação passou a 

conter um único estado operativo. Essa estratégia tornou os planos de manobras 

gerados mais claros, concisos, coerentes e computacionalmente monitoráveis. A 

Figura 51 ilustra os padrões de ações estabelecidos atualmente por esta ferramenta. 

 

Figura 51 – Padrões de ações estabelecidos pelo SICOM 
 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Como o término da elaboração das manobras, o usuário, através do SICOM, 

pode imprimir o plano de manobras caso haja a necessidade de arquivar tal 

documento analogicamente ou realizar outras atividades. Uma versão deste, salva 

no formato .pdf, é possível de ser visualizada por qualquer aplicação que suporte a 

leitura e a impressão deste formato de arquivo. No Apêndice D.1 é demonstrado um 

exemplo do plano de manobras (PM) gerado pelo SICOM. 

 

5.3.2 Cenário 2 – Validação de PM  
 

Para tornar possível a inferências de resultados oriundos do processo de 

validação variou-se para DESLIGADO, através do simulador de subestações (ver 

Figura 44), o estado operativo dos equipamentos 1652-4 e 1652-7, ambos existentes 

no do plano de manobras elaborado no Cenário 1.  

No momento da elaboração do PM o estado dos dois equipamentos era 

LIGADO. Tendo em vista essa premissa definiu-se que os equipamentos seriam 

desligados, o que deu origem as manobras DESLIGAR 1652-4 e DESLIGAR 1652-7.   

Para o teste gerar resultados positivos, o módulo de validação do SICOM 

teria que acusar a existência de anormalidades nas manobras que requisitarem o 

desligamento de equipamentos já desligados.  

No processo de validação existe a necessita de observar a relação entre o 

estado operativo do equipamento na manobra e o estado operativo que tal 

equipamento possui naquele período, na subestação. Como descrito na Seção 3.2, 

atualmente tal atividade é realizada através da análise de diagramas unifilares 

representados em sistemas SCADA e também através de outras fontes de 

informações manuais.  

Ao requisitar a validação do Plano de Manobras através do SICOM o 

operador passa a ser auxiliado pelo gerenciador de contexto. Este, ao perceber a 

necessidade do usuário e o novo foco em questão (a saber, Validar PM), efetua todo 

o processo de validação computacionalmente, através do contexto Análise Ação 

Manobra.  (ver Quadro 5 e Figura 35).  

A imagem resultante do teste descrito nesse cenário pode ser observada na 

Figura 52 e o grafo contextual, assim como, a regra de produção referente ao 

contexto podem ser analisados através das ilustrações encontradas no Apêndice 

E.4.  



 
 

 

 

Figura 

 Fonte: Próprio autor. 

  

Figura 52 – Interface de Validação do SICOM 
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5.3.3 Cenário 3 – Execução de PM
 

O plano de manobras resultante das atividades ocorridas no Cenário1 e no 

Cenário 2 será utilizado nest

operadores de sistema e operadores de campo

O primeiro passo do processo de e

interface de execução. 

elaborado no Cenário 1 através da interface de execução de 

Todo o plano de manobras é gerenciado pelo operador do COS. Através da 

interface de execução ele determina quais manobras devem ser executadas 

remotamente e quais devem ser 

Figura 53 observar-se que o operador do 

sequência de Normalizaç

ao realizar esta ação a manobra ficou com a cor amarela

operador de campo ainda não executou a 

estado WAIT, na aba ‘Instalação’

OK, como é possível observar nas demais manobras ilustradas pela imagem.

 
Figura 53 – Demonstração da execução de uma manobra através do SICOM

Fonte: Próprio autor

  

Execução de PM 

O plano de manobras resultante das atividades ocorridas no Cenário1 e no 

utilizado nesta Seção como um documento a ser

operadores de sistema e operadores de campo. 

O primeiro passo do processo de execução é carregar o PM desejado na 

interface de execução. A Figura 54 ilustra a execução do plano de manobras 

através da interface de execução de PM 

Todo o plano de manobras é gerenciado pelo operador do COS. Através da 

terface de execução ele determina quais manobras devem ser executadas 

remotamente e quais devem ser executadas pelo operador na subestação.

que o operador do COS definiu que a segunda manobra da 

ormalização deveria ser executada pelo operador de campo

ao realizar esta ação a manobra ficou com a cor amarela. A confirmação de que o 

ainda não executou a manobra pode ser obtida 

na aba ‘Instalação’. Ao executá-la o estado passa a ser descrito como 

, como é possível observar nas demais manobras ilustradas pela imagem.

Demonstração da execução de uma manobra através do SICOM
 

 

Fonte: Próprio autor. 
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O plano de manobras resultante das atividades ocorridas no Cenário1 e no 

ser executado pelos 

xecução é carregar o PM desejado na 

execução do plano de manobras 

 do SICOM. 

Todo o plano de manobras é gerenciado pelo operador do COS. Através da 

terface de execução ele determina quais manobras devem ser executadas 

executadas pelo operador na subestação. Na 

a segunda manobra da 

r executada pelo operador de campo porque 

A confirmação de que o 

manobra pode ser obtida através do 

passa a ser descrito como 

, como é possível observar nas demais manobras ilustradas pela imagem. 

Demonstração da execução de uma manobra através do SICOM 
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Figura 54 – Interface de execução de manobras do SICOM 
 

 
 

  Fonte: Próprio autor. 



 
 

 

 

Para tornar possível a interação entre os operadores do COS e os 

operadores de campo, a equipe de campo tem em mãos a versão 

A Interface Humano Computador (

bastante com a versão desktop

IHC do SICOM Mobile sendo utilizado na execução de manobras existentes no PM 

elaborado no Cenário 1. 

 

Figura 55 – Interface de execução de manobras do SICOM versão 
 

                   Fonte: Próprio autor

 

Na fase de execução do plano de manobras houve testes relacionados 

incidência de descargas atmosféricas

na Figura 46 incidiram-

geográficas. O comportamento do SICOM 

e as imagens resultantes desse teste

ilustra o momento da notificação no 

  

Para tornar possível a interação entre os operadores do COS e os 

operadores de campo, a equipe de campo tem em mãos a versão 

Interface Humano Computador (IHC) dessa versão do sistema se assemelha 

desktop além de ser bastante intuitiva. A Figura 5

sendo utilizado na execução de manobras existentes no PM 

 

Interface de execução de manobras do SICOM versão 

 

Fonte: Próprio autor. 

Na fase de execução do plano de manobras houve testes relacionados 

incidência de descargas atmosféricas. Através do simulador de raios

-se descargas atmosféricas sobre diferentes coordenadas 

O comportamento do SICOM Desktop e do SICOM 

resultantes desse teste podem ser visualizadas na Figura

ilustra o momento da notificação no mobile, na Figura 57, que exibe como as 
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Para tornar possível a interação entre os operadores do COS e os 

operadores de campo, a equipe de campo tem em mãos a versão mobile do SICOM. 

a versão do sistema se assemelha 

A Figura 55 ilustra a 

sendo utilizado na execução de manobras existentes no PM 

Interface de execução de manobras do SICOM versão Mobile 

 

Na fase de execução do plano de manobras houve testes relacionados à 

. Através do simulador de raios apresentados 

descargas atmosféricas sobre diferentes coordenadas 

e do SICOM Mobile foi registrado 

m ser visualizadas na Figura 56, que 

que exibe como as 
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notificações de descargas atmosféricas são arquivadas para possíveis consultas e 

pela Figura 58, que mostra como tais notificações se comportam na versão desktop 

do SICOM. 

 

Figura 56 – Notificação de descargas atmosféricas versão SICOM Mobile 
 

 
 Fonte: Próprio autor. 
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Figura 57 – Histórico de descargas atmosféricas versão SICOM Mobile 
 

 
 

 Fonte: Próprio autor. 
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Figura 58 – Notificação de descargas atmosféricas versão SICOM Desktop 
 

 
 

Fonte: Próprio autor. 
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5.4 Análise dos Resultados Oriundos de Anormalidades em Planos 

de Manobras 

 

Na Seção 3.3 foi ressaltado que foram realizados estudos e análises com 

base em indicadores estatísticos que quantificam as anormalidades existentes sobre 

os impedimentos Operativos entre os anos de 2009 e 2012. Os resultados obtidos 

com os testes realizados no SICOM foram contabilizados e comparados com os 

dados descritos por esses indicadores.  

Ao analisar as taxas de anormalidades em Impedimentos Operativos que 

ocorreram no ano de 2009, ilustrado pela Figura 59, observa-se que as deficiências 

nos planos de manobras são evidentes. 

 

Figura 59 – Anormalidades em Impedimentos Operativos no ano de 2009 
 

 
 

 Fonte: Próprio autor. 

 

Nos estudos realizados sobre os indicadores observou-se que muitas 

dessas deficiências foram geradas por problemas na elaboração e validação do PM. 

As anormalidades contabilizadas para dar origem à coluna que representa os planos 

de manobras (a saber: coluna azul) baseou-se em quatro (4) premissas: a falta de 

sintaxe unificada para a descrição das manobras, o PM contendo procedimentos de 

manutenção a serem realizados em equipamentos inexistentes na instalação alvo da 

intervenção, a falta de manobras na sequência descrita no PM e o equipamento com 

estado operativo inconsistente em relação à manobra a ser executada. O estimar 



    115 
 

 

JULIERME SILVA DE ARAÚJO 

 

das anormalidades com base nessas premissas foram realizadas nos demais anos e 

seus gráficos resultantes podem ser observados no Apêndice C.1. 

Tendo em mãos os resultados obtidos no estudo sobre anormalidades, 

extraiu-se dos indicadores estatísticos os planos de manobras referenciados pelo 

processo como falhos. Em seguida simulou-se o ambiente operativo na qual esses 

planos de manobras estavam relacionados para que o SICOM pudesse realizar os 

processos EVEM sobre esses PMs. Esse procedimento foi realizado exaustivamente 

em diversos planos de manobras que satisfaziam as premissas estabelecidas na 

análise preliminar das anormalidades e os resultados obtidos podem ser observados 

na Figura 60. 

De 78% de anormalidades causadas por planos de manobras no ano 2009, 

o SICOM evitou a falha operativa em 53% dos procedimentos e reduziu a taxa de 

anormalidades para 25%, promovendo um ganho significativo no desempenho.  

 

Figura 60 – Diminuição de anormalidades ocorridas em 2009 
 

 
 

 Fonte: Próprio autor. 

 

Os procedimentos para estimar as anormalidades com base nos ganhos 

promovidos pelo SICOM foram realizados nos demais anos e os gráficos resultantes 

podem ser observados no Apêndice C.2. 

A Figura 61 contabiliza os resultados provenientes dos testes realizados com 

o SICOM sobre os cenários oriundos das anormalidades de Impedimento Operativos 

que ocorreram entre 2009 e 2012. Foram levadas em consideração as mesmas 

premissas utilizadas para dar origem aos indicadores representados na Figura 60. 

Observa-se que o ganho computado foi de 47%. 
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Figura 61 – Diminuição de anormalidades ocorridas entre 2009 e 2012 
 

 
 

Fonte: Próprio autor. 

 

Outra grande contribuição do SICOM, observada na fase de testes do 

sistema, está relacionada ao tempo médio necessário para que um operador realize 

validações nos planos de manobras. 

Validar um PM implica em, por meio do diagrama unifilar do SAGE, 

encontrar o equipamento na subestação alvo, observar o estado operativo desse 

equipamento (pode ser necessário consultar outras fontes de informação, por 

exemplo, o log de alarmes) e observar a possibilidade de realização da ação imposta 

por cada manobra de acordo com o estado operativo atual do seu equipamento. 

Essa atividade normalmente é realizada antes da execução do plano de manobras 

pela equipe de tempo real ou na fase de elaboração do PM, nesse momento sendo 

efetuado pela equipe de pré-operação. 

No SICOM, devido ao processo de validação ser realizado 

computacionalmente, a velocidade e a segurança foram superiores às realizadas 

através de meios cognitivos - humanos, como por exemplo, observação visual do 

diagrama unifilar e o raciocínio para inferir a relação entre o estado operativo do 

equipamento no plano de manobras e o exibido no SAGE. 

 A Figura 62 apresenta os resultados obtidos nesta análise. É importante 

enfatizar que os valores atribuídos a variável Tempo médio Atual foram definidos 

com base nas inferências estabelecidas pela empresa CTEEP.  
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Figura 62 – Ganho de tempo no processo de validação de PM 

 

 
 Fonte: Próprio autor. 

 

5.5 Considerações finais do Capítulo 

 

Foram apresentadas neste Capítulo as implementações, os testes e as 

análises realizadas no SICOM.  Demonstrou-se a importância dos simuladores para 

o processo de testes funcionais do sistema proposto.  Descreveu como ocorre a 

sensibilidade a contexto ao enfatizar o comportamento do Context Management 

Service diante as diversas alterações no foco de interação do usuário. 

Ao fim, foram abordados os resultados oriundos de testes realizados no 

SICOM com base em anormalidades de Impedimento Operativo que foram geradas 

por planos de manobras deficientes. Tais resultados mostraram o quão é importante 

a utilização de processos computacionais em atividades que requerem elevado 

empenho cognitivo. Expôs também a eficácia do SICOM como ferramenta de auxilio 

aos processos EVEM. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Atualmente o compromisso de manter a dinâmica operacional do SIN é o do 

ONS. Porém, os agentes também possuem grandes responsabilidades já que estes 

são os que efetuam procedimentos de execução nos equipamentos do SEP. Uma 

única falha pode encadear danos relevantes em diversas dimensões: setor elétrico, 

empresas, pessoas, equipamentos e meio ambiente. Tendo em vistas esse cenário, 

torna-se vital que as empresas de energia elétrica invistam na melhoria dos 

processos de Elaboração, Validação e Execução de Manobras (EVEM) dos seus 

COS.    

Este trabalho apresentou o SICOM como sendo um conceito de sistema 

sensível a contexto capaz de disponibilizar para os elaboradores, validadores e 

executores de manobras operativas serviços mais próximos as suas reais 

necessidades, promovendo uma maior otimização dos processos EVEM, uma maior 

interação entre usuários executores, a padronização da sintaxe da manobra 

contextualizada no PM e uma maior segurança na prática de atividades de 

manutenção em subestações do SEP por meio da verificação, em tempo real, da 

incidência de descargas atmosféricas e de estados operativos de equipamentos 

manobrados. 

O SICOM difere dos trabalhos relacionados por utilizar a sensibilidade a 

contexto na realização das fases do processo de manobras (elaboração, validação e 

execução) além de promover uma maior interação entre o operador de campo e 

operador de sistemas através da utilização síncrona do SICOM Mobile e o SICOM 

Desktop. 

Até o momento da escrita desta dissertação, não foram encontrados na 

literatura trabalhos que utilizem a sensibilidade a contexto para promover a 

elaboração, a validação e a execução de manobras de operação sobre os 

equipamentos de um SEP. 

Tendo em vista que a problemática dos processos EVEM parte da fase de 

elaboração e validação dos planos de manobras, resultados sobre a qualidade 

desses documentos puderam ser obtidos através de simulações. Estes, quando 

comparados com indicadores estatísticos que enfatizam a deficiência do processo 

convencional realizado por quatro (4) anos, mostraram que o efetuar da elaboração 
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e da validação através do SICOM promoveu um percentual de ganho de 47%. Esse 

valor reflete diretamente na qualidade da execução das manobras operativas. Um 

PM com propriedades confiáveis promove atividades de execução eficientes. Outro 

ganho ocorreu no tempo necessário para realizar os processos de validação, como 

foi possível observar na Seção 5.4. 

 

6.1 Contribuições 

 

Os resultados apresentados por este trabalho possuem contribuições tanto 

para a pesquisa científica quanto para a prática.  

Para a pesquisa, os resultados mostram um elevado índice de adversidades 

ocorridas no cotidiano do operador de campo, sendo possível identificar condições 

negativas que o meio onde este profissional se encontra provêm. Fatores cognitivos 

humanos, como fonte geradora de anormalidades em atividades no SEP de grandes 

empresas do setor de energia elétrica, ainda permanecem em evidência atualmente 

(Ver Seção 3.4) quando comparado com o estudo realizado por Lima e Turnell no 

ano de 2006. Essa análise só confirma a importância da realização contínua de 

estudos nesta linha de pesquisa.  

Em nível de implementação sistêmica, os resultados apontam diversas 

limitações que foram identificadas sobre a arquitetura de comunicação com o SAGE, 

onde se percebe a necessidade de estudos mais aprofundados para possibilitar o 

desenvolvimento de um canal de comunicação simples de ser aplicado, que dê 

suporte a obtenção eficiente de todas as variáveis monitoradas por tal SCADA e que 

principalmente utilize tecnologias menos invasivas, evitando assim o 

comprometimento do desempenho desse sistema gerenciador do SEP (Ver Seção 

4.3). 

Os estudos identificados na revisão da literatura (Capítulo 2), em sua maioria 

apresentaram resultados da aplicação de simuladores para o treinamento de 

operadores e aqueles que apontaram uma solução para manipulação de manobras, 

demonstraram ineficiência em algum ponto do processo. Esses indicadores mostram 

que ainda existem muitas oportunidades para pesquisas em sistemas de gerência de 

manobras operativas.  
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Como resultado final da realização desse trabalho foi apresentado um 

modelo de arquitetura que possibilitou o desenvolvimento de um sistema 

computacional sensível a contexto para solucionar problemas oriundos dos 

processos de elaboração, validação e execução de manobras operativas. Tal 

arquitetura contempla soluções para questões observadas no decorrer dos estudos 

da problemática como, por exemplo, comunicação com os dispositivos móveis dos 

operadores de campo através de uma lógica distribuída, sensível a contexto e com 

garantia de entrega de dados. 

Para os praticantes, os resultados podem ajudar a entender melhor o uso de 

sistemas sensíveis a contexto, permitindo saber os benefícios que podem ser 

obtidos, bem como as limitações. Podem auxiliá-los no entendimento da importância 

da utilização de dispositivos móveis em soluções que requerem poder computacional 

aplicado a circunstâncias que necessitem de agilidade, dinamismo e realização de 

muitas atividades sequenciais.  

Os resultados também podem contribuir para os praticantes entenderem 

melhor que a qualidade das atividades realizadas nas instalações de um SEP está 

relacionada inicialmente a um processo de elaboração robusto, em seguida a um 

processo de validação confiável e por fim, a um eficiente mecanismo de execução 

de manobras. Ele poderá analisar um exemplo deste conceito ao observar que o 

sistema proposto neste trabalho contribuiu com: 

 

1. O aperfeiçoamento do processo de elaboração de PM (redução de 47% 

de falhas) ao realizar uma validação da manobra desejada antes da 

inserção no PM, ao disponibilizar um módulo de auxílio à inferência 

contendo grafos de intertravamento e com a definição de uma sintaxe 

única para as manobras geradas. 

 

2. Um processo de validação computacional que possibilitou a realização 

de uma pré-validação (validação antes da execução) otimizada e segura 

do plano de manobra.  

 

3. Um processo de execução de manobras que promoveu uma maior 

segurança na prática de atividades de manutenção em subestações do 
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SEP por meio da verificação, em tempo real, da incidência de descargas 

atmosféricas e de estados operativos de equipamentos manobrados. 

 
 

6.2 Limitações 

 

Os testes realizados sobre o SICOM restringiram-se aos equipamentos 

manobráveis Disjuntor, Chave de Aterramento e Chave Seccionadora. Devido à 

extensão do SEP da CTEEP e da indisponibilidade de tempo, os equipamentos em 

sua totalidade não foram mapeados apesar dos esforços provenientes da empresa. 

Tendo em vista essa condição os testes para enfatizar a eficiências do SICOM foram 

realizados tendo como premissa os estados operativos de equipamentos (os 

manobráveis citados acima) obtidos nos arquivos de log do primeiro semestre do 

ano de 2013.  

Nesta versão atual do SICOM, o intertravamento tem a funcionalidade de 

auxiliar o usuário na fase de inferência da manobra através de grafos que ilustram a 

interligação entre os equipamentos, ou seja, a lógica de intertravamento ainda não 

está indicando qual equipamento pode ou não ser manobrado de acordo com o 

estado operativo dos equipamentos interligados a ele. 

 

6.3 Trabalhos Futuros 

 

A CTEEP, empresa que disponibilizou as informações necessárias para a 

realização dos estudos que deram origem a essa dissertação, mostrou-se 

interessada pelo SICOM e sua proposta de aperfeiçoamento dos processos EVEM.  

Diante do exposto, dentre as funcionalidades necessárias para dar 

continuidade à proposta descrita nesta dissertação, destacam-se as apresentadas a 

seguir: 

 
1. Mapear e monitorar novos equipamentos para que o SICOM aumente a 

taxa de inferências sobre as manobras possíveis de serem elaboradas e 

consequentemente executadas. 
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2. Incrementar o módulo de intertravamento, com a adição de uma lógica 

que defina se o equipamento pode ou não ser manobrado de acordo 

com o estado operativo dos equipamentos a ele interligados;  

 

3. Tecnologias para obtenção de informações de equipamentos 

gerenciados pelo SAGE foram estudadas (ver Seção 4.3.3) e dentre elas 

o acesso através do protocolo ICCP se destacou. Porém, a CTEEP 

ressaltou que o processo de implementação dessa comunicação 

demandaria um tempo considerável, inviabilizando seu uso no SICOM, 

nesta fase. Tendo em vista esse cenário, propõe-se incrementar o MTR 

para que o mesmo venha a se comunicar com o SAGE através do 

protocolo ICCP;  

 

4. Incrementar a IHC do processo de criação de PM para dar suporte à 

utilização de diagrama unifilar; 

 

5. Inserir métodos de inferência de contexto no Context Management 

Service para tratar novos eventos oriundos de tarefas exercidas pelos 

operadores do COS e das subestações. 
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APÊNDICE A.1 – Formulário da Pesquisa de Campo 
 

 
 

  Fonte: Próprio autor.
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APÊNDICE A.2 – Formulário da Pesquisa de Campo 
 

 
 

  Fonte: Próprio autor. 
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APÊNDICE A.3 – Formulário da Pesquisa de Campo 
 

 
 

  Fonte: Próprio autor.
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APÊNDICE B.1 – Resultados da Pesquisa de Campo 
 

 

 
 

 Fonte: Próprio autor.
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APÊNDICE B.2 – Resultados da Pesquisa de Campo 
 

 
 

 Fonte: Próprio autor.
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APÊNDICE B.3 – Resultados da Pesquisa de Campo 
 

 
 

 Fonte: Próprio autor.
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APÊNDICE C.1 - Resultados sobre Impedimentos Operativos 
 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

  
  Fonte: Próprio autor. 

 

 
  Fonte: Próprio autor.
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APÊNDICE C.2 - Resultados sobre Impedimentos Operativos 
 

 

 
 

 Fonte: Próprio autor. 
 

 
 

 
 

  Fonte: Próprio autor. 
 

 
 

 
 

 Fonte: Próprio autor.



    139 
 

 

JULIERME SILVA DE ARAÚJO 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APÊNDICE D – Imagens do SICOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

APÊNDICE D.1 
 

 Fonte: Próprio autor.

  

 – Imagens do SICOM: Plano de Manobra gerado
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Imagens do SICOM: Plano de Manobra gerado 
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APÊNDICE E.1 – Grafo Contextual e Regra de Produção referente 
ao foco Elaborar PM, a tarefa Definir Subestação e ao contexto 
Identificação Subestação. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Fonte: Próprio autor.
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APÊNDICE E.2 – Grafo Contextual e Regra de Produção referente 
ao foco Executar PM, a tarefa Iniciar Execução e ao contexto 
Identificação Clima. 
 
 

 
 
 
 

 
 

  Fonte: Próprio autor.
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APÊNDICE E.3 – Grafo Contextual e Regra de Produção referente 
ao foco Executar PM, a tarefa Execução de Manobra e ao contexto 
Análise Equipamento Manobrado. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  Fonte: Próprio autor. 
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APÊNDICE E.4 – Grafo Contextual e Regra de Produção referente 
ao foco Validar PM, a tarefa Definir Ação e ao contexto Análise Ação 
Manobra. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Próprio autor.
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APÊNDICE E.5 – Grafo Contextual e Regra de Produção referente 
ao foco Executar PM, a tarefa Definir Manobra e ao contexto 
Identificação Risco Manobra 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fonte: Próprio autor.
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APÊNDICE E.6 – Grafos Contextual e Regra de Produção 
referente ao foco Elaborar PM, a tarefa Definir Equipamento, e ao 
contexto Identificação Intertravamento 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Fonte: Próprio autor. 
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ANEXO A – Planta Geral da Subestação de Bom Jardim 
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ANEXO A - Planta Geral da Subestação de Bom Jardim 
 

Este anexo contém a planta baixa da subestação de Bom Jardim, Jundiaí – SP. 

Cortesia da empresa CTEEP.  

 

 

Fonte: CTEEP (2013). 


