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RESUMO 

Com o advento da promulgação das Leis 10.847/2004 e 10.848/2004, o 

Setor Elétrico Brasileiro passou a adotar a competitividade como elemento 

balizador para obtenção das concessões, seja na transmissão, seja na 

geração de energia elétrica. Nesse sentido, as empresas do setor terão 

que intensificar, significativamente, os processos de monitoramento dos 

equipamentos que constituem o sistema elétrico, de forma a otimizar suas 

utilizações, repercutindo, em conseqüência, nas decisivas questões de 

vida útil dos mesmos e, portanto, na confiabilidade, continuidade e 

qualidade do fornecimento de energia elétrica para a sociedade.  

O avanço tecnológico ocorrido nas duas últimas décadas, 

particularmente nos sistemas micro-processados, vem repercutindo em 

melhorias das ferramentas disponibilizadas para a operação do Sistema 

Nacional Interligado – SIN. Os sistemas de proteção e controle das 

instalações migraram, nesse período, da tecnologia eletromecânica para 

a eletrônica analógica e desta para a digital, tornando-se subsistemas 

bastante eficientes.  

Com os equipamentos de grande porte, como os geradores, turbinas, 

transformadores, reatores, dentre outros, não se constatou um avanço de 

igual intensidade na técnica do monitoramento. Muitas são as situações 

em que os equipamentos aparentam estar funcionando em condições 

plenamente satisfatórias quando, na realidade, eles estão submetidos a 

condições críticas. É como um indivíduo que sofre um ataque cardíaco 

fulminante, um incremento infinitesimal de estresse no equipamento torna-

o indisponível e quase sempre o danifica.  

Dentro deste contexto, essa dissertação de mestrado focaliza as 

possibilidades de melhor aproveitamento da tecnologia disponível de 

sensores, particularmente, ópticos, acústicos e micro-processados para 

otimizar o processo de supervisão e monitoramento de equipamentos, 

bem como para melhor condicionar a aprendizagem dos fenômenos que, 
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internamente, neles ocorrem. Neste caso – o da aprendizagem – explora-

se a técnica de realidade virtual numa visão imediatista para, nos médio e 

longo prazos, prospectar a possibilidade de investimento em sistemas 

virtuais “on line”, aqui entendido como a perspectiva de monitoramento 

do funcionamento interno do equipamento visualizado em tempo real e 

em espaço tridimensional.   

Para atingir os objetivos visualizados, a presente dissertação faz 

abordagem em três grandes aspectos, adotando uma dinâmica “top – 

down”, do geral para o particular. O primeiro aspecto aborda o estado 

atual da arte de monitoramento de equipamentos, de um modo geral, de 

forma a contextualizar “onde estamos”. O segundo, apresenta as 

perspectivas de avanços esperados na aplicação da tecnologia 

disponível. Neste caso, considerando o grande espectro de equipamentos 

e possibilidades, bem como para dotar o trabalho de pragmatismo, 

apresenta-se uma proposta de modelo, cunhado de “endoscópico”, para 

um equipamento específico – o transformador de potência. Sua escolha 

deveu-se ao fato de ele se constituir num dos mais caros e importantes 

equipamentos de um sistema elétrico. 

Finalmente, o terceiro aspecto enfoca um estudo de caso que permite 

validar o conceito proposto. Para tanto, foram feitas simulações de 

descargas parciais no Centro de Pesquisa de Energia Elétrica – CEPEL, 

entidade de renome nacional e que atende, precipuamente, às empresas 

do Grupo Eletrobrás. Nas simulações, em apreço, enfocando, desta feita, 

um subconjunto dos problemas de um transformador de potência, foram 

geradas situações de falhas internas e a partir do uso de fibra óptica e 

sensores acústicos foi possível mapear a provável localização do defeito, 

locando-o no espaço tridimensional.  

Pôde-se concluir, portanto, que pequenas descargas internas que, em 

números repetidos, resultam na gradativa deteriorização das partes 

isolantes, podem, a partir do uso adequado de sensores, ser detectadas a 



  viii 

tempo hábil, evitando-se uma perda do equipamento, que via de regra 

repercute em profundo prejuízo para as empresas e para a operação do 

sistema elétrico.  

Em síntese, a dissertação apresenta o “status” atual geral do 

monitoramento de equipamentos (ou seja, onde estamos), para onde, 

entendemos que devamos caminhar, inclusive contemplando a técnica 

de Realidade Virtual e, de forma prática, a partir de um estudo de caso, 

demonstra não se tratar apenas de uma idéia teórica ou de um desejo 

sem suporte técnico, mas sim de um objetivo plenamente alcançável.  
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ABSTRACT 

With the promulgation of the 10.847/2004 and 10.848/2004 Laws, the 

Brazilian Power Sector started adopting competitiveness as the main 

element for obtaining concessions in the electric power system transmission 

and generation sectors. In this sense, the power sector companies will have 

to strongly intensify the monitoring processes of the power system 

equipments, in order to optimize their use, increase their life period and 

consequently, the reliability, continuity and quality of the electric power 

supply for the society. 

The technological progress of the last two decades, particularly in the 

microprocessor systems, has brought improvements to the tools available 

for the operation of the National Integrated Power System. The protection 

and control systems have recently migrated from electromechanical to 

analogical electronic systems and then to digital ones, what has made 

them very efficient subsystems. 

On the other hand, the same progress has not occurred with huge 

equipments like generators, turbines, transformers, reactors, among others. 

Many are the situations in which the equipments seem to be working fully 

satisfactorily, although they are really under critical conditions. Similar to an 

individual who suffers a very hard heart attack, an infinitesimal increment of 

stress in the equipment turns it unavailable and, almost always, damages it. 

In this context, this master's degree dissertation focuses on the possibilities of 

a better use of the available technology in sensors, particularly, optical, 

acoustic and micro processed systems to optimize the monitoring process 

of equipments, as well as for learning more about their internals 

phenomena. In this case - the learning process - the technique of virtual 

reality has been exploited in a short term vision, to, in the medium and long 

terms, prospect the investment possibility in online virtual systems, here 
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assumed to be the perspective of monitoring of the internal operation of 

equipment visualized in real time and three-dimensional space. 

In order to achieve the visualized objectives, this dissertation presents three 

great aspects, adopting a top down dynamic, that is, from the general to 

the specific. The first aspect presents the current state of art of equipment 

monitoring in a way that shows the state “where we are". The second 

aspect presents the perspectives of expected progress in the application 

of the available technology. In this case, considering the great spectrum of 

equipments and possibilities, as well as endowing the work with 

pragmatism, it is presented a model proposal, named of "endoscope", for 

specific equipment – the power transformer. This choice was due to the 

fact that this equipment is one of the most expensive and important of a 

power system. 

Finally, the third aspect focuses on a study case that allows validating the 

proposed concept. For this, simulations of partial discharges were made in 

the Research Center of Electric Power CEPEL, national renowned entity that 

assists the Eletrobrás Group companies. In the simulations, focusing on a 

subset of problems of the power transformer,  internal fault situations were 

generated and by the use of fiber optic and acoustic sensors it was 

possible to determine the probable fault location, plotting it in the three-

dimensional space.  

In this way, it was possible to conclude that small repeated internal 

discharges that might result in gradual deterioration of the insulating parts 

could be detected by the appropriate use of sensors, avoiding a loss of the 

equipment, which in general provokes financial and economical loss for 

the companies and degradation of the power system operation. 

Summarizing, this dissertation presents the general current "status" of the 

monitoring of equipments (in other words, where we are), the stage that is 

intended to reach, including the use of virtual reality technique and, in a 

practical way, starting from a study case, it demonstrates that it is not just a 
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theoretical idea or a desire without technical support, but a fully reachable 

objective. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

1.1 Considerações Gerais 

O desenvolvimento tecnológico tem disponibilizado ferramentas importantes 

que, devidamente utilizadas, revertem-se em grandes benefícios para a 

sociedade. Aliás, essa deveria ser a grande meta do avanço científico: a 

melhoria da qualidade de vida do Homem, razão maior do próprio ato de 

viver. Quando falamos em qualidade de vida, associamos à idéia de que sua 

melhoria não pode ser festejada sem que, intrinsecamente, esteja 

considerada a preservação do meio ambiente.  

Mais do que isso! É nosso entendimento que o desenvolvimento humano só 

pode ser considerado meritoso se ocorrer de forma sócio-ambientalmente 

justa. Isso porque o meio ambiente natural e o meio ambiente social são 

vinculados direta e indiretamente. São indissociáveis, construídos histórica e 

culturalmente, e estão em estreita e contínua reciprocidade. Quando se faz 

referência ao conhecido “efeito borboleta”, sintetizado na frase “Uma 

borboleta que bate asas na China causa um furacão na América”, simboliza-

se que a integração entre os diferentes níveis do Universo faz com que 

nenhum elemento seu seja independente de todo o resto. O corolário dessa 

metáfora é o conceito, há séculos pacificado, de que o Universo é um 

sistema fechado, portanto, com energia total constante, e, por isso, a 

eficientização de um processo reverte-se em maior disponibilidade para 

outro, e vice-versa. 
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Neste raciocínio, queremos resgatar a consciência de que na convergência 

dos conceitos de desenvolvimento sustentável e de desenvolvimento 

humano está a constatação de que “a verdadeira riqueza de uma nação é 

o seu povo”. Acreditamos, assim, na definição de Desenvolvimento 

Sustentável como sendo aquele que atende às necessidades do presente, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras em atender às suas 

próprias necessidades. O cumprimento deste conceito é o que, seguramente, 

nos fará atores do presente e do futuro!  

Aqui cabe refletir qual é o elo de ligação que se pode encontrar entre o 

tema dessa dissertação, “Modelagem Endoscópica Virtual do Monitoramento 

de Equipamentos Elétricos de Alta Tensão”, e o enfoque até este ponto 

acalentado - o de melhor qualidade de vida com justiça sócio-ambiental. É 

que existe um amálgama que os conecta de forma absolutamente profunda 

e indissociável: a otimização do uso dos recursos naturais. 

O sistema energético de um país suporta a dinâmica da sua economia, 

tendo como grande desafio o equilíbrio e a preservação do meio ambiente. 

Ele, o sistema energético, resulta da exploração dos recursos naturais do país, 

renovável ou não. É sobre o primeiro caso – a energia renovável, que se 

espera o grande investimento de pesquisa e de desenvolvimento 

tecnológico, que permitam a sua utilização eficiente, aqui entendida como 

viável do ponto de vista econômico, financeiro e ambiental. Somente através 

dela, o mundo terá a real oportunidade de se desenvolver de forma 

sustentável. Maiores preocupações, entretanto, deverão ser dedicadas, no 

curto prazo, ao segundo caso – o de energia não renovável. Os recursos 

fósseis são finitos e a exaustão de suas partes é uma preocupação mundial 

que começa a se avizinhar. É prospectando a energia renovável e 

envidando esforços para otimizar o uso da energia não renovável que se 

encontrará o caminho, definitivamente seguro, para o desenvolvimento das 

futuras gerações.   

Algumas constatações estarrecedoras e que exigem a reflexão do mundo 

globalizado, estão apresentadas a seguir [MinC]. 
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• Os desastres naturais aumentaram 160% na década de 90, portanto, 

passando para uma freqüência quase duas vezes maior. 

• Desde a última era glacial, há dez mil anos, a temperatura da Terra variou 

em seis graus Celsius. Nas últimas décadas, entretanto, o aumento foi de 

0,8 oC, sendo 0,6 oC devido à ação humana (emissão de gases - efeito 

estufa). 

• O planeta tem mais de 6 bilhões de pessoas, seis vezes mais que em 1830, 

ano que marca o auge da Primeira Revolução Industrial. Deste total, 1,7 

bilhões não têm água de qualidade. 

• Estima-se que a relação crescimento populacional por uso de recursos do 

planeta ultrapassou em 20% a capacidade de reposição da biosfera. Esse 

déficit aumenta a cada ano. 

• 50% dos recursos hídricos disponíveis para consumo humano e 47% da área 

terrestre já estão sendo utilizados. 

• 24 mil pessoas morrem de fome a cada dia. Em 2050, a população mundial 

deverá ser de 8,5 a 9 bilhões de habitantes. 

• A degradação ambiental não é a única causa da baixa qualidade de 

vida. A concentração de riqueza compromete a vida digna da maior 

parte da população. Dos 6,1 bilhões de habitantes do planeta, 1,3 bilhão 

recebem menos de 1 US$/dia e 3 bilhões recebem menos de 2 US$/dia. 

Enquanto isso, 258 pessoas, físicas e/ou jurídicas, com ativos superiores a 

US$ 1 bilhão, detêm o absurdo percentual de 45% de toda renda do 

mundo. Ou seja, é como se 258 pessoas correspondessem a um total de 

outras 2,7 bilhões.   

• Bilhões de tonelada/ano de materiais entram na economia global. Porém, 

apenas 20% da população mundial se beneficiam de 80% do 

correspondente consumo anual de energia e recursos. Esse total de 

material é, também, responsável por 80% de toda poluição existente. 

• Finalmente, destaque-se a grave constatação a que tem chegado os 

estudiosos: estima-se que se o padrão de consumo dos países 
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industrializados fosse estendido a todos os habitantes da Terra, seriam 

necessários mais dois planetas para sustentar todo mundo. Ou seja, é como 

se concluíssemos que para as crianças da África terem melhores dias, as 

da Suíça teriam que ter deteriorados os seus níveis de vida e de conforto. 

Dentro desse contexto, é indubitável que otimizar os recursos naturais se 

impõe como um dos mais decisivos instrumentos de desenvolvimento 

sustentável da humanidade. Não importa a dimensão individual da 

otimização dos processos. Importa, sim, o somatório das partes que 

conduzem ao todo.  

É, portanto, no estabelecimento dessa linha divisória, diga-se de passagem, 

extremamente tênue, entre as necessidades enfocadas de uns e as 

correspondentes necessidades de outros que reside o maior desafio da 

sociedade contemporânea, no caso, a otimização de uso dos seus recursos.  

Circunscrito ao sistema energético, como parte dele, encontramos o sistema 

elétrico, mola propulsora para o desenvolvimento de uma sociedade. A 

energia elétrica constitui um dos mais importantes elementos da infra-

estrutura de um país. Sem energia elétrica não se consegue o 

desenvolvimento, mas sim a estagnação, o atraso, o afastamento do 

ambiente competitivo que se estabeleceu no mundo, recentemente rotulado 

como “mundo globalizado”.  

Em países em desenvolvimento como o Brasil, a questão é ainda mais 

relevante. Isto porque, muitas vezes, importantes empreendimentos, de início, 

parecem não trazer retorno do investimento. Entretanto, ao serem 

implantados, fazem surgir, como conseqüência, as cadeias produtivas e com 

elas o círculo virtuoso do crescimento que exige mais energia, que produz 

mais riqueza... São os chamados projetos de responsabilidade social, para os 

quais exige-se o papel estruturador do Estado, que se não os implantar, 

ninguém mais o fará, perpetuando a estagnação.       

No Brasil, País marcado pela desigualdade social, pela falta de investimentos 

adequados em áreas fundamentais como educação, saúde e segurança, 

dentre outras, verifica-se, historicamente, uma grande perda de eficiência na 
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aplicação de recursos, inclusive os de caráter financeiro. Quando um 

elemento da cadeia produtiva do País, seja pública ou privada, é ineficiente, 

de uma ou outra forma a sociedade é impactada.  

O investimento em um equipamento de uma instalação que, eventualmente, 

pudesse ser adiado, torna-se um ônus indevido para as pessoas e para o 

meio ambiente.  

Portanto, neste contexto de uso racional dos recursos, essa dissertação 

focaliza uma área vital de um sistema elétrico – o monitoramento dos 

equipamentos que o constitui, associado à tomada de decisão inteligente 

em tempo real, ao seu conhecimento e, ao mesmo tempo, ao seu domínio, 

dando ênfase a um equipamento específico, o transformador de potência. 

Abordar todos os equipamentos, em detalhes, levar-nos-ia a uma tarefa 

exaustiva com a probabilidade de perca de foco. 

O ato de melhorar o processo de monitoramento do equipamento nos 

conduz à otimização do seu uso repercutindo, conseqüentemente, em uma 

também melhora da utilização dos recursos naturais e financeiros. Num 

transformador de força, por exemplo, o melhor monitoramento repercute em 

dotar o equipamento de maior tempo de vida útil, bem como de eficientizar 

a utilização do bem. Além disto, garante melhor atendimento à sociedade, 

seja pela continuidade do serviço, seja pela qualidade de energia recebida, 

seja, ainda, pelo menor custo a ser pago pelo serviço recebido. 

1.2 Objetivos Gerais 

Os equipamentos que constituem uma instalação que produz, transmite ou, 

simplesmente, distribui energia elétrica para a sociedade, são vitais para 

manutenção da continuidade do suprimento. Mesmo considerando o 

desenvolvimento ocorrido nas últimas décadas, conhecê-los melhor, 

conhecê-los “na sua intimidade”, “mergulhar no seu mundo” é, ainda, um 

grande desafio a ser vencido. Como num ser humano, os equipamentos 

muitas vezes surpreendem com os seus “ataques cardíacos” ou seus 

“acidentes vasculares cerebrais” fatais, irrecuperáveis. Seguindo o mesmo 
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paralelo, é necessário examinar “em tempo real” o seu sangue – o óleo 

isolante de um transformador de potência, por exemplo, visualizar seu interior 

por meio de uma ressonância magnética, imaginar com alto grau de 

realismo o seu interior. A técnica de realidade virtual, da manipulação de 

imagens e da luz, da ressonância em freqüência, das sondas de alta 

resolução, da tecnologia óptica, do micro-processamento, das redes sem fio 

são ferramentas que, em maior ou menor escala, estão sendo motivo de 

pesquisas aplicadas a monitoramento de equipamentos de um modo geral, 

e aos atinentes ao setor elétrico em particular. 

Como engenheiro de potência da Companhia Hidro Elétrica do São 

Francisco - Chesf, com certo grau de experiência na área de controle de 

processo, a qual coordenei durante mais de vinte anos na Engenharia, agora 

buscando o grau de mestre na Ciência da Computação, submeti-me ao 

doce envolvimento de talentosos e promissores jovens cientistas do Grupo de 

Pesquisa em Redes e Telecomunicações – GPRT(1).  

Submetido a esse ambiente acolhedor e sadio, senti a obrigação de abordar 

um tema de dissertação que pudesse despertar maior interesse do grupo 

pela solução de problemas na área do setor elétrico. A intenção foi a de 

proporcionar uma contribuição, ainda que minúscula no vasto espectro de 

possíveis aplicações, para o processo de consolidação da “ponte” que liga 

essas duas áreas, tanto importantes, quanto fascinantes: Redes e 

Telecomunicações com a Engenharia de Potência. 

1.3 Objetivos Específicos 

Com o advento da promulgação das Leis 10.847/2004 e 10.848/2004, o Setor 

Elétrico Brasileiro passou a adotar a competitividade como elemento 

balizador para obtenção das concessões, seja na transmissão, seja na 

                                                      

(1) O GPRT é um grupo pertencente ao Centro de Informática (CIn) da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) 
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geração de energia elétrica. Nesse sentido, as empresas do setor terão que 

intensificar, significativamente, os processos de monitoramento dos 

equipamentos que constituem o sistema elétrico, de forma a otimizar suas 

utilizações, repercutindo, em conseqüência, nas decisivas questões de vida 

útil dos mesmos e, portanto, na confiabilidade, continuidade e qualidade do 

fornecimento de energia elétrica para a sociedade.  

O avanço tecnológico ocorrido nas duas últimas décadas, particularmente 

nos sistemas microprocessados, vem repercutindo em melhorias das 

ferramentas disponibilizadas para a operação do Sistema Nacional 

Interligado – SIN. Os sistemas de proteção e controle das instalações 

migraram, nesse período, da tecnologia eletromecânica para a eletrônica 

analógica e desta para a digital, tornando-se bastante eficientes.  

Já com os equipamentos de grande porte, como os geradores, turbinas, 

transformadores, reatores, dentre outros, não se constatou um avanço de 

igual intensidade na técnica do monitoramento. Muitas são as situações em 

que os equipamentos aparentam estar funcionando em condições 

plenamente satisfatórias quando, na realidade, estão submetidos a 

condições de extremas criticidades físicas.  

Dentro deste contexto, essa dissertação de mestrado focaliza as 

possibilidades de melhor aproveitamento da tecnologia disponível para 

otimização do processo de supervisão e monitoramento de equipamentos, 

bem como para melhor condicionamento da aprendizagem dos fenômenos 

que, internamente, neles ocorrem. Neste caso – o da aprendizagem – 

explora-se a técnica de realidade virtual “off line” numa visão imediatista 

para, a médio e longo prazos, prospectar a possibilidade de investimentos em 

sistemas virtuais “on line”, aqui entendido como a perspectiva de 

monitoramento do funcionamento interno do equipamento, visualizado 

tridimensionalmente em tempo real. 

Para atingir os objetivos almejados, a presente dissertação faz uma 

abordagem das técnicas de monitoramento baseada em três grandes 

aspectos, adotando uma dinâmica “top – down”, do geral para o particular. 
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O primeiro aspecto aborda o atual estado da arte de monitoramento de 

equipamentos, de um modo geral, de forma a contextualizar “onde 

estamos”. O segundo apresenta as perspectivas dos avanços esperados na 

aplicação da tecnologia disponível. Neste caso, considerando a grande 

variedade de equipamentos e possibilidades, e, também, para dotar o 

trabalho de pragmatismo, apresenta-se uma proposta de um modelo, que 

cunhamos de “endoscópico”, para um equipamento específico – o 

transformador de potência. Sua escolha deveu-se ao fato do mesmo ser um 

dos mais caros e importantes equipamentos de um sistema de transmissão. 

Finalmente, o terceiro aspecto enfoca um estudo de caso que permite 

validar o conceito proposto. Para tanto, foram realizados testes de Descargas 

Parciais – DP em uma montagem simulando as condições de um 

transformador no Centro de Pesquisa de Energia Elétrica – CEPEL, entidade de 

renome nacional e que atende, precipuamente, às empresas do Grupo 

Eletrobrás. Nos testes em apreço, enfocando, desta feita, um subconjunto de 

problemas em um transformador de potência, foram geradas situações de 

falhas internas, e a partir do uso de fibra óptica e sensores acústicos foi 

possível mapear a provável localização do defeito, locando-o no espaço 

tridimensional.  

Pôde-se concluir, portanto, que pequenas descargas internas repetidas 

(descargas parciais) resultam em uma gradativa deteriorização das partes 

isolantes do transformador, as quais podem, a partir do uso adequado de 

sensores, ser detectadas em tempo hábil para se evitar a perda do 

equipamento, o que, via de regra, repercute em grandes prejuízos para as 

empresas detentora do ativo e para a operação do sistema elétrico. Além 

disto, se é possível adquirir as informações plotadas no ambiente 3D, isto 

enseja inferir a possibilidade de, partindo desses tipos de resultados, construir a 

simulação virtual “on-line” da operação “endoscópica” do equipamento e, 

conseqüentemente, o seu monitoramento em tempo real.    

 Em síntese, a dissertação apresenta o “status” atual geral de monitoramento 

de equipamentos (ou seja, “onde estamos”), para onde entendemos que 
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devemos caminhar e, de forma prática, a partir de um estudo de caso, 

demonstra que não se trata apenas de uma idéia teórica ou de um desejo 

sem suporte técnico, mas sim de um objetivo plenamente alcançável. 

1.4  Estruturação do Trabalho 

O trabalho está estruturado em oito capítulos, com os seguintes enfoques: 

a) Neste primeiro capítulo (Introdução) procurou-se apresentar a conexão 

entre o desenvolvimento sócio-ambientalmente justo com o processo do 

setor elétrico e deste com a pesquisa avançada na área de 

monitoramento inteligente, demonstrando que, em última análise, a 

otimização dos recursos naturais e financeiros deve nortear o 

desenvolvimento sustentado em todas as áreas de atividade. Foram 

apresentados os objetivos gerais e específicos, que focalizam o status do 

monitoramento de equipamentos – “onde estamos” e para “onde 

podemos ir”. Neste sentido, destaca-se a possibilidade do uso na área do 

setor elétrico de uma ferramenta diferencial, ainda não explorada, da 

realidade virtual e, portanto, do tratamento do sistema no âmbito de uma 

visão em tempo real, no campo tridimensional, quando possível e 

justificável. 

b) No capítulo 2 (O Setor Elétrico Brasileiro), a fim de demonstrar a 

necessidade, ainda mais crescente, de aperfeiçoamento nas técnicas de 

monitoramento de equipamentos, procuramos apresentar aspectos do 

modelo atual do Setor Elétrico Nacional. Neste sentido, são abordadas 

questões como: (i) o setor elétrico como uma ferramenta essencial ao 

desenvolvimento do País; (ii) o setor elétrico no contexto mundial e sul-

americano, apresentando, inclusive as formas de energia atualmente 

exploradas; (iii) características do Setor Elétrico Nacional, seu 

dimensionamento atual, perspectiva de crescimento e desempenho; (iv) 

bases, motivação e concepção do Modelo do Setor Elétrico, 

fundamentando a necessidade, ainda maior, da busca pela 

competitividade, em que o monitoramento inteligente exerce grande 
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influência; (v) exigências da Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL, exemplificando os transformadores de potência em temas como 

capacidade operativa, modos e limites de operação e contratação. 

c) O capítulo 3 (Controle de Processo Aplicado ao Setor Elétrico) aborda, 

fundamentalmente, o Controle de Processo aplicado ao setor elétrico, 

destacando: (i) a evolução das concepções associada à do 

desenvolvimento tecnológico; (ii) a visão moderna do controle de 

processo, para o qual as informações devem ser cada vez mais em 

verdadeira grandeza e em tempo real, abandonando-se as informações 

inferidas, o que exige sensores não apenas mais qualificados, mas, 

também, inteligentes e operando em redes sem fio e/ou imunes às 

influências eletromagnéticas; (iii) a necessidade do uso da inteligência 

artificial conjugada aos eventos de monitoramento em tempo real.  

d) No capítulo 4 (O Estado Atual Prospectivo da Arte do Controle de 

Processo) inicia-se uma transição do raciocínio generalista sobre o 

controle de processo para fixação em espectro mais bem definido, 

escolhendo-se, para tal, o Transformador de Potência. Assim, abordam-se, 

basicamente: (i) o seu papel no sistema elétrico; (ii) suas principais partes, 

estatísticas de falha e elementos mais vulneráveis; (iii) estado atual da arte 

de monitoramento e a influência econômica na forma de uso; (iv) 

perspectivas de uso de técnicas inovadoras e seus benefícios, como é o 

caso das técnicas de realidade virtual e, portanto, de consciência 3D.  

e) O capítulo 5 (Modelagem “Endoscópica” Virtual do Transformador, uma 

Expectativa Futura) apresenta um modelo prospectivo do monitoramento 

ideal de um transformador de potência, criando um vetor, no qual a 

origem é o status atual e cujo fim é um modelo desejado. Neste contexto, 

são indicados alguns subsistemas que poderão ser explorados 

tecnologicamente para alcançar o objetivo almejado. 

f) No capítulo 6 (Estudo de Caso) foi selecionado um dos mais importantes 

problemas a que os transformadores de força estão submetidos e que 

exigem profundos aprimoramentos nas técnicas de monitoramento: as 
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descargas parciais. Dentro da perspectiva de modelo ideal exposto no 

capítulo 5, foi feito um Estudo de Caso sobre o problema selecionado de 

forma a apresentar uma validação ao modelo prospectivo desenvolvido 

neste trabalho. 

g) O Capítulo 7 (Conclusões e Considerações Gerais) apresenta as 

conclusões do trabalho. 

h) Finalmente, após o capítulo 8 são apresentas as referências pesquisadas 

citadas no documento.  
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Capítulo 2 

Setor Elétrico Brasileiro 

 

2.1 Abordagem do Capítulo 

Sendo esta dissertação desenvolvida numa área da UFPE, cuja atenção e 

expertise focalizam o desenvolvimento tecnológico no campo das redes e 

das telecomunicações e, ainda, considerando a intenção de o autor 

contribuir tanto na intensificação da aplicação desses conhecimentos à área 

do setor elétrico, quanto à catalisação de uma maior aproximação das 

citadas áreas, surgiu a necessidade premente da elaboração deste capítulo 

com dois objetivos principais.  

Em primeiro plano, o autor demonstra que o conhecimento, ainda que 

superficial da atual concepção do setor elétrico, é suficiente para inferir a 

importância e pertinência da proposta que decidiu defender. A partir de uma 

visão do modelo adotado na operação do sistema interligado, falar em 

monitoramento inteligente, apoiando-o nas mais modernas técnicas, é um 

imperativo que se apresenta cada vez mais abrangente e necessário. 

Em segundo plano, ao divulgar os conceitos de operação do setor, seu 

planejamento e necessidades, empreende, o autor, uma nobre tarefa de 

despertar no âmbito da academia, guardiã dos conceitos científicos, a 

aplicá-los para solução dos imensos problemas da engenharia aplicada 

ainda não resolvidos, bem como otimizar os processos, agregando valores à 

cadeia produtiva para fazer face à competição que o mundo moderno 
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exige. Tudo em prol de incrementar a qualidade de vida da sociedade, 

motivo maior da existência das organizações, públicas ou privadas. 

2.2 Apresentação 

Um dos diagnósticos da situação econômica e do perfil da distribuição de 

renda de um país é, sem dúvida, a medida do seu consumo de energia 

elétrica per capita. A figura 2.1, construída a partir de dados obtidos do 

Relatório Anual de Energia - 2004, emitido pela International Energy Agency – 

IEA, mostra a potência instalada, expressa em MW (unidade de potência ativa 

– 106 watts) de nove países, convenientemente escolhidos. Observa-se que o 

Brasil situa-se, nesse quesito, entre a Inglaterra e a França, na quinta posição. 

30.041 30.599

49.553

76.187 
86.504

112.151
118.850 

Argentina      Polônia      México  Inglaterra      Brasil     Argentina      Polônia      México  Inglaterra      Brasil     França  Alemanha      China         USAFrança  Alemanha      China         USA

Capacidade Nominal Instalada (MW)CapacidadeCapacidade NominalNominal InstaladaInstalada (MW)(MW)

Fonte: IEA-Annual Energy Report 2004

942.178942.178

391.420391.420

 
Figura 2.1 - Capacidade Nominal Instalada - 2004 

Fonte: IEA 

2.301
3.418

1.804

6.206

1.955

7.689 7.030

1.585

13.338

Consumo Per-capita - kWhConsumo PerConsumo Per--capita capita -- kWhkWh

Fonte: IEA Key World Energy Statistics 2004

Argentina      Polônia    México    Inglaterra    Brasil     FrArgentina      Polônia    México    Inglaterra    Brasil     França   Alemanha     China      USAança   Alemanha     China      USA

 
Figura 2.2 – Consumo per capita – 2004 

Fonte: IEA 



  32 

 

Utilizando a mesma fonte, a figura 2.2 apresenta o consumo per capitã, 

expresso em kWh/habitante (energia por unidade de habitante) dos mesmos 

países, quesito em que o Brasil passa a ter a sétima posição, 

quantitativamente à frente, mas muito próximo ao México e à China, não 

guardando com os países escolhidos, sequer, uma proporcionalidade com os 

valores de capacidade de potência instalada.  

Da segunda figura, constata-se, de um lado, uma profunda dívida social 

brasileira e, de outro, um imenso potencial de crescimento que coloca o 

Brasil, juntamente com a índia e a China, entre os países, em 

desenvolvimento, com economias mais observadas internacionalmente. 

Tanto é assim que o estudo anual da IEA, denominado World Energy Outlook 

– WEO, uma conceituada referência internacional, editado em 2006, 

contemplou um capítulo específico sobre o Setor Elétrico Brasileiro. 

Queremos, portanto, destacar que a energia elétrica constitui fator decisivo 

no desenvolvimento sócio-ambiental do País. Via de regra, o fato de a 

energia ser disponibilizada em determinada região resulta no seu crescimento 

econômico que, por sua vez, exige mais energia gerando o ciclo virtuoso do 

desenvolvimento.  

De outro lado, qualquer situação em que a oferta de energia não atenda à 

demanda, implica em sério impacto para o crescimento do País, com 

característica de alta inércia. Ou seja, a necessária recuperação da 

economia afetada por um “apagão”, por exemplo, causa impactos de 

longa duração para o País, existindo economistas que consideram ser possível 

a recuperação do tempo perdido. Já outros, consideram possível minimizar o 

impacto sobre a economia, porém jamais recuperá-la totalmente.     

2.3 Histórico do Setor Elétrico Brasileiro até 2002 

Como elemento inserido no ambiente econômico do País, a história do setor 

elétrico não foge ao paradigma da polarização entre a teoria clássica de 

Adam Smith e a keynesiana, de John Keynes [referência livro de economia]. 
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O pressuposto fundamental da teoria clássica de Adam Smith é o da não 

intervenção do Estado na economia. Segundo ele, o trabalho gerado pelo 

Estado é improdutivo, não agregando valor à renda nacional, não gerando 

recursos no futuro, podendo até dificultar o ambiente produtivo. Ou seja, na 

visão clássica o mercado deve se auto-regular em função dos interesses 

individuais, que assim ocorrendo acaba repercutindo no melhor para toda 

sociedade. A base dessa lógica considera como suporte o instinto natural do 

homem de trocar, ganhar e evoluir socialmente que, entretanto, encontra na 

intervenção do Estado um elemento cerceador ao referido instinto.  

Adam Smith admitia a intervenção Estatal na economia apenas em áreas 

como segurança, justiça e obras públicas, estas por ele designadas de bens 

públicos clássicos. 

Já a teoria keynesiana, de uma forma geral e simplificada, contrapõe-se à 

teoria clássica de Adam Smith. Para Keynes, não é a poupança que gera 

investimento, mas o contrário. O investimento é quem gera a poupança, uma 

vez que o seu aumento gera, também, aumento da produção que, por sua 

vez, incrementa o emprego e, com ele, a renda e a poupança. 

Assim, ao longo da história recente a lógica do setor elétrico variou entre a 

adoção de uma e da outra teoria ou, parcialmente, de ambas. Neste 

sentido, convém ressaltar que durante muito tempo o modelo do setor foi 

estatal, basicamente com empresas estatais federais no papel de produção 

e transmissão de energia, e de empresas estaduais e, em alguns casos 

municipais, no papel de prestação dos serviços de distribuição.  

As atividades eram, portanto, todas reguladas e a concessão na geração, 

transmissão e distribuição eram, automaticamente, entregues àquelas 

empresas.   

Esse conceito de modelo estatal foi sendo modificado ao longo do tempo, 

sendo de se destacar a seguinte trajetória dos principais marcos legais. 
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• Em 1990, a Lei 8.031 instituiu o Programa Nacional de Desestatização – PND, 

cujo foco primordial foi a adequação das funções do Estado, com 

transferência de atividades exploradas pelo setor público para a iniciativa 

privada, ou seja, instituiu as bases para o processo de privatização. É 

importante ressaltar que a lei em apreço não foi revogada, continuando, 

portanto, vigente. 

• Em 1993, a Lei 8.631 marcou o início da reforma do setor elétrico, 

extinguindo a equalização tarifária, eliminando o regime de remuneração 

garantida das empresas de energia e criando a obrigatoriedade de 

celebração de contratos de suprimento entre geradores e distribuidores. 

• Em 1995, a Lei 9.074 criou a figura do Produtor Independente de Energia - 

PIE e do consumidor livre, iniciando o processo de competição na 

comercialização. 

• No período de 1996 a 1998, o Ministério de Minas e Energia coordenou os 

estudos de reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro - RESEB, com 

participação da consultora inglesa Coopers & Lybrand. Esses estudos 

concluíram pela necessidade de: (i) desverticalização das empresas; (ii) 

incentivo à competição na geração e comercialização; (iii) manutenção 

do monopólio natural da distribuição e livre acesso à transmissão; (iv) 

criação do Operador Nacional do Sistema - ONS, da Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL e do Mercado Atacadista de Energia; (v) instituição 

de um arcabouço conceitual e institucional. 

• Em 1996, a Lei 9.427 instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL, bem como disciplinou o regime das concessões de serviços 

públicos de energia elétrica.  

• Em 1998, a Lei 9.648 autorizou o Poder Executivo a promover a 

reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras – ELETROBRÁS. 

• Em 2002, a Lei 10.433 autorizou a criação do Mercado Atacadista de 

Energia Elétrica – MAE. 
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• Ainda em 2002, a Lei 10.438, frente ao racionamento de então: (i) dispôs 

sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, a 

recomposição tarifária extraordinária e a universalização do serviço 

público; (ii) criou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica (PROINFA) e a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).  

De forma sintética, observa-se que antes de 1993 a concepção do setor 

elétrico esteve mais afeta à teoria keynesiana, onde o ambiente do setor era 

majoritariamente estatal. No período de 1993 a 2002, entretanto, diz-se que foi 

adotado o Modelo de Mercado, mais aderente à teoria clássica de Adam 

Smith, onde o mercado se auto-regula. 

2.4  Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro 

No período em que se adotou o Modelo de Mercado, foi deflagrado o 

processo de privatização no setor elétrico, quando os investidores 

concentraram suas atenções nos ativos então existentes e que haviam sido 

postos à venda. Por outro lado, o planejamento da expansão, que tinha 

caráter determinativo, deixou de ser realizado pela Eletrobrás, antes 

responsável pelo Grupo de Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos 

– GCPS, não tendo sido, neste mister, substituído por qualquer outro 

organismo. 

Neste contexto, submetido a uma conjunção de motivos, principalmente, a 

falta de investimentos em novos empreendimentos, em certa medida 

decorrente da própria concepção do marco regulatório, e a da péssima 

condição hidrológica, o setor elétrico foi obrigado a adotar, em 2001, um 

processo de racionamento de energia, à época conhecido como “apagão”.  

Ironicamente, tendo a crise no setor exigido a adoção de medidas de 

racionalização do uso de energia elétrica, o que se observou posteriormente, 

com a normalização dos reservatórios, foi um excesso de oferta. Aliás, foi esse 

excesso de oferta que garantiu o fornecimento de energia no período de 
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transição entre o modelo anterior e o atual, quando ocorreu a manutenção 

da estagnação dos investimentos. 

Na realidade, pode-se hoje afirmar que a sociedade passou por uma re-

educação generalizada otimizando, portanto, o uso dos recursos disponíveis. 

Ou seja, ainda que tenha sido duro e indesejável, indubitavelmente, 

aprendemos com a crise, tornando-nos mais eficientes no uso da energia. 

Certamente esse foi o legado positivo daquela crise.  

Para ser tecnicamente fiel aos acontecimentos de então, cumpre-nos aqui 

ressaltar que, efetivamente, não chegou a haver o desbalanço entre a oferta 

e a demanda. Na realidade, motivado, principalmente pelas condições 

hidrológicas, o que houve foi uma extrapolação do percentual de 5% de risco 

de desabastecimento, levando o Governo Federal a optar pela contenção 

do consumo, o chamado “racionamento de energia”. 

Ora, é evidente que o racionamento de energia elétrica, fortemente 

discutido durante a campanha política de 2002 que elegeria o novo 

presidente da república, gerou uma série de questionamentos sobre a 

concepção do Modelo de Mercado, até então adotado. Neste sentido, de 

2003 até abril de 2004, foram desenvolvidos, sob coordenação do Ministério 

de Minas e Energia, novos estudos que permitiram reestruturar o arcabouço 

legal do Modelo do Setor Elétrico. 

2.4.1 Os Objetivos do Novo Modelo 

A reestruturação do setor visou, fundamentalmente, ao atendimento de 

quatro objetivos principais: (i) criar um marco regulatório estável; (ii) garantir a 

segurança do suprimento; (iii) promover a universalização dos serviços; e (iv) 

promover a modicidade tarifária. 

De forma sintética, apresentamos os principais aspectos resultantes de cada 

um desses objetivos. 
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a) Criação do marco regulatório estável 

Para se ter um marco regulatório estável, requisito indispensável para atração 

do investidor público ou privado, faz-se necessária a instituição de um 

arcabouço legal onde os papéis dos agentes fiquem claros, mitigando os 

riscos político-institucionais. Isto significa, principalmente, que não deve haver 

perspectivas de mudanças significativas no sistema em função da 

alternância de poder.  

Esse marco regulatório foi instituído, principalmente, a partir da promulgação 

das Leis 10.847/2004 e 10.848/2004 e de mais cinco Decretos, a saber: (i) 

5.081/2004, que trata do Operador Nacional do Sistema - ONS; (ii) 5.163/2004, 

que aborda a Comercialização; (iii) 5.175/2004, que cria o Comitê de 

Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE; (iv) 5.177/2004, que cria a Câmara 

de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE; e (v) 5.184/2004, que cria a 

Empresa de Pesquisa Energética – EPE.   

b) Garantia da segurança do suprimento 

Segundo o Planejamento Decenal de Expansão de Energia – PDE, emitido 

pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE para o período 2007/2016, para 

garantir a expansão do sistema, atendendo às perspectivas de crescimento 

do País, o Brasil precisa investir, anualmente, uma média anual de R$ 16,8 

bilhões, apenas nos sistemas de geração e transmissão. 

Em função das demandas sociais nas áreas de saúde, educação e 

segurança, dentre outras, o Governo Federal não dispõe de recursos 

suficientes para atender a essas necessidades. A decisão foi, portanto, o 

estabelecimento de um modelo que privilegie a competição e que 

proporcione o seu auto-financiamento.  

Nesse contexto, ficou(aram) instituído(as): (i) a Receita Garantida; (ii) a 

Valorização do Regulador; (iii) que os contratos, inclusive os firmados 

anteriormente, seriam honrados; (iv) a retomada do planejamento do setor, 
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de caráter indicativo; (v) contratos com adequada remuneração e com 

prazos compatíveis para a recuperação dos investimentos. 

c) Promoção da Universalização dos Serviços 

Num País afetado por profundas dívidas sociais, universalizar os serviços é, 

indubitavelmente, uma política de Estado absolutamente pertinente. Para tal, 

foram criados Programas de Governo para atender a essa premissa, com 

financiamentos específicos, como é o caso do “Luz para Todos”. 

d) Promoção da Modicidade Tarifária 

Promover a modicidade tarifária significa admitir o menor valor possível no 

incremento do preço da energia, implicando na adoção do menor custo 

marginal para a expansão do sistema. Neste sentido, foram instituídos os 

leilões públicos, seja de energia, seja de empreendimentos de geração e 

transmissão.  

Assim, diferentemente do passado, nenhuma empresa detém mais a 

condição natural da concessão, como era, por exemplo, o caso da Chesf no 

Nordeste. No âmbito do novo modelo do setor, qualquer empreendimento, 

indicado pelo planejamento decenal, é submetido a leilão público sendo 

ganhador aquele que propuser a menor receita garantida. Obtém-se, assim, 

a modicidade tarifária. Em outras palavras, o ambiente atual do setor elétrico 

é absolutamente competitivo. 

Para atender a essa estratégia de modelo, relativamente à comercialização 

de energia, foram instituídos dois ambientes para celebração de contratos de 

compra e venda, o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), do qual 

participam Agentes de Geração e de Distribuição de energia elétrica, e o 

Ambiente de Contratação Livre (ACL), do qual participam Agentes de 

Geração, Comercialização, Importadores e Exportadores de energia, bem 

como Consumidores Livres.  
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A figura 2.3, a seguir, apresenta o modelo adotado nos dois ambientes para 

os diversos agentes, na qual as setas são auto-explicativas. 

ConsumoTransmissão DistribuiçãoGeração

Ambiente de Contratação
Regulada

DIST

DIST

CR

CR

Pool

PIE

GSP

CR e CL - Consumidor Regulado e Livre; COM - Comercializador; GSP - Gerador
de Serviço Público, DIST - Distribuidor; PIE - Produtor Independente de Energia  

CLGSP

PIE COM
Ambiente de Contratação Livre

CL

Ambientes do Novo ModeloAmbientes do Novo ModeloAmbientes do Novo Modelo

CPLCPL

 
Figura 2.3 – Ambientes do novo modelo 

Fonte: MME 

2.4.2 Agentes Institucionais do Novo Modelo do Setor Elétrico 

O novo ambiente do setor elétrico segmenta com clareza o sistema físico, 

criando uma cadeia produtiva composta dos segmentos de produção, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.  

A figura 2.4, a seguir, apresenta a estrutura física, geradora da atual 

segmentação. 

Síntese do Novo ModeloSíntese do Novo ModeloSíntese do Novo Modelo

Transmissão
Distribuição

G C

Distribuição

conexãoconexãoconexãoconexão

pagamento pelopagamento pelo
uso da transmissãouso da transmissão

pagamento pelopagamento pelo
uso da distribuiçãouso da distribuição

custos de custos de 
conexãoconexão

custos de custos de 
conexãoconexão

ESTRUTURA FÍSICAESTRUTURA FÍSICA

 
                  Figura 2.4 – Segmentação comercial da estrutura física no novo modelo 

Fonte: Miranda 
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Portanto, para atender às premissas do novo modelo do setor foram definidos 

os agentes institucionais e suas correspondentes atribuições. A figura 2.5, a 

seguir, apresenta o quadro dos citados agentes. 

Agentes InstitucionaisAgentes Institucionais

CNPE

CMSE

Comitê de Monitoramento
do Setor Elétrico

Ministério de
Minas e Energia

EPE

Empresa de
Pesquisa Energética

ONS

Operador Nacional
do Sistema Elétrico

ANEEL

Agência Nacional
de Energia Elétrica

CCEE

Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica

Conselho Nacional de
Política Energética

MME

 
Figura 2.5 – Agentes institucionais 

Fonte: CMSE 

a) Conselho Nacional de Política Energética - CNPE 

O CNPE é um órgão interministerial de assessoramento à Presidência da 

República, tendo como principais atribuições formular políticas e diretrizes de 

energia e assegurar o suprimento de insumos energéticos às áreas mais 

remotas ou de difícil acesso País.  

O Conselho é, também, responsável por revisar periodicamente as matrizes 

energéticas aplicadas às diversas regiões do País, estabelecer diretrizes para 

programas específicos, como os de uso do gás natural, do álcool, de outras 

biomassas, do carvão e da energia termonuclear, além de estabelecer 

diretrizes para a importação e exportação de petróleo e gás natural. 

b) Ministério de Minas e Energia - MME 

O MME é o órgão do Governo Federal responsável pela condução das 

políticas energéticas do País. Suas principais obrigações incluem a 

formulação e implementação de políticas para o setor energético, de 

acordo com as diretrizes definidas pelo CNPE. O MME é responsável por 
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estabelecer o planejamento do setor energético nacional, monitorar a 

segurança do suprimento do Setor Elétrico Brasileiro e definir ações 

preventivas para restauração da segurança de suprimento, no caso de 

desequilíbrios conjunturais entre a oferta e a demanda de energia.  

Uma das mais importantes mudanças observadas na concepção do novo 

modelo foi a retomada do Poder Concedente pelo Estado, função 

anteriormente pertencente à ANEEL. 

c) Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Instituída pela Lei nº 10.847/04 e criada pelo Decreto nº 5.184/04, a EPE é uma 

empresa vinculada ao MME, cuja finalidade é prestar serviços na área de 

estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor 

energético. Suas principais atribuições incluem a realização de estudos e 

projeções da matriz energética brasileira, execução de estudos que 

propiciem o planejamento integrado de recursos energéticos, 

desenvolvimento de estudos que propiciem o planejamento de expansão da 

geração e da transmissão de energia elétrica de curto, médio e longo prazos, 

realização de análises de viabilidade técnico-econômica e sócio-ambiental 

de usinas, bem como a obtenção da licença ambiental prévia para 

aproveitamentos hidrelétricos e de transmissão de energia elétrica. 

d) Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE 

O CMSE é um órgão criado no âmbito do MME, sob sua coordenação direta, 

com a função de acompanhar e avaliar a continuidade e a segurança do 

suprimento elétrico em todo o território nacional. Suas principais atribuições 

incluem: acompanhar o desenvolvimento das atividades de geração, 

transmissão, distribuição, comercialização, importação e exportação de 

energia elétrica; avaliar as condições de abastecimento e de atendimento; 

realizar periodicamente a análise integrada de segurança de abastecimento 

e de atendimento; identificar dificuldades e obstáculos que afetem a 

regularidade e a segurança de abastecimento e expansão do setor e 
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elaborar propostas para ajustes e ações preventivas que possam restaurar a 

segurança no abastecimento e no atendimento elétrico. 

e) Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 

A ANEEL foi instituída pela Lei nº 9.247/96 e constituída pelo Decreto nº 

2.335/97, com as atribuições de regular e fiscalizar a produção, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica, zelando pela qualidade 

dos serviços prestados, pela universalização do atendimento e pelo 

estabelecimento das tarifas para os consumidores finais, sempre preservando 

a viabilidade econômica e financeira dos Agentes e da indústria.  

As alterações promovidas em 2004 pelo novo modelo do setor 

estabeleceram como responsabilidade da ANEEL, direta ou indiretamente, a 

promoção de licitações na modalidade de leilão, para a contratação de 

energia elétrica pelos Agentes de Distribuição do Sistema Interligado 

Nacional (SIN). 

f) Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE 

A CCEE, instituída pela Lei nº 10.848/04 e criada pelo Decreto nº 5.177/04, 

absorveu as funções do Mercado Atacadista de Energia - MAE e suas 

estruturas organizacionais e operacionais. Entre suas principais obrigações 

estão: a apuração do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD), utilizado 

para valorar as transações realizadas no mercado de curto prazo; a 

realização da contabilização dos montantes de energia elétrica 

comercializados; a liquidação financeira dos valores decorrentes das 

operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no mercado 

de curto prazo e a realização de leilões de compra e venda de energia no 

ACR, por delegação da ANEEL.   

g) Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS 

O ONS foi criado pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e regulamentado 

pelo Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, com as alterações do Decreto 
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nº 5.081, de 14 de maio de 2004, para operar, supervisionar e controlar a 

geração de energia elétrica no SIN, e administrar a rede básica de 

transmissão de energia elétrica no Brasil. 

Tem como objetivo principal atender aos requisitos de carga, otimizar custos e 

garantir a confiabilidade do sistema, definindo ainda, as condições de 

acesso à malha de transmissão em alta-tensão do País. 

2.4.3 Característica do Setor Elétrico  

É importante enfatizar que a característica marcante do atual modelo do 

setor elétrico é a competitividade, o que exige esforços redobrados das 

empresas no sentido de otimização dos seus recursos. A melhor utilização dos 

equipamentos, com controle e incremento de sua vida útil é, sem dúvida, um 

elemento importante para alcançar a citada competitividade. 

É considerando esse contexto que o tema dessa dissertação assume papel 

ainda mais relevante, pois busca, por meio de modelo avançado, maximizar 

o uso de elementos do sistema elétrico e, portanto, dele como um todo.  

2.5 Plano de Expansão de Energia 2007-2016 

Para contextualização do Planejamento Decenal de Energia, serão 

apresentadas, de forma resumida, algumas informações consideradas 

relevantes para o entendimento do Setor Elétrico Nacional. 

a) Capacidade Instalada no Brasil 

De acordo com dados obtidos no PDE 2007-2016, a capacidade instalada do 

Brasil em 31/12/2006, considerando todo o parque gerador em operação, 

inclusive os aproveitamentos existentes que compõem os Sistemas Isolados, as 

interligações internacionais já em operação e, também, a parcela de Itaipu 

importada do Paraguai, era da ordem de 105.000 MW, conforme detalhado 

na Tabela 2.1 a seguir. 



  44 

 

Nela, pode ser deduzido que em dezembro de 2006 a fonte de 

hidroeletricidade (soma dos itens Hidro com Importação), perfaz quase 80% e 

que adicionado com a de gás, representa quase 90% de toda potência 

então instalada. 

TABELA 2.1 – Capacidade instalada no Brasil em dezembro/2006 

FONTE 
PRIMÁRIA 

TIPO DE 
ENERGÉTICO 

PARCIAL 
(MW) 

TOTAL 
(MW) % 

Hidro  74.017 74.017 70,6 

Gás Natural 9.860 10.799 10,3 Processo 939 

Petróleo Óleo Diesel 3.057 4.465 4,3 Óleo Residual 1.408 

Biomassa 

Bagaço de Cana 2.677 

3.712 3,5 
Licor Negro 785 

Madeira 224 
Biogás 20 

Casca de Arroz 6 

Nuclear  2.007 2.007 1,9 

Carvão Mineral  1.415 1.415 1,3 

Eólica  237 237 0,2 

Importação 

Paraguai 5.650 

8.170 7,8 
Argentina 2.250 
Venezuela 200 

Uruguai 70 

Total  104.822 104.822 100 

FONTE: EPE/PDE 2007/2016 

b) Macro-Evolução do Sistema Integrado Nacional  

Os troncos principais do sistema de transmissão, aqueles que interligam os 

subsistemas, precisam ter capacidade de transmissão, tanto maior quanto 

possível, para permitir o fluxo de potência em qualquer direção, de acordo 

com a necessidade ou contingência do sistema. 

Conforme pode ser visto na figura 2.6 mostrada a seguir, atualmente o 

Sistema Norte interliga-se, por meio de um único link, com os sistemas 



  45 

 

Nordeste e Sudeste/Sudoeste, via subestação de Imperatriz, no Estado do 

Maranhão.  

O Sistema Nordeste, por sua vez, interliga-se com os Sistemas 

Sudeste/Sudoeste e Norte, possuindo caminhos alternativos, embora a rota 

via a citada subestação de Imperatriz, seja eletricamente muito longa. O 

Sistema Sudeste/Sudoeste, maior centro de carga do País, interliga-se com 

todos os demais sistemas, inclusive com a Usina de Itaipu, diretamente. O 

Sistema Sul, por sua vez, interliga-se com o Sistema Sudeste/Sudoeste e com a 

Usina de Itaipu.  

Conforme indicado na citada figura, no horizonte do plano decenal serão 

incorporados ao SIN os seguintes empreendimentos estruturantes: (i) 

incorporação do Sistema Manaus/Macapá ao Sistema Norte; (ii) segundo link 

ligando o sistema Norte, via subestação de Imperatriz, aos Sistemas Nordeste 

e Sudeste/Sudoeste; (iii) Conexão da Usina de Belo Monte ao Sistema Norte; 

(iv) conexão do sistema do Rio Teles Pires (3.697 MW) ao Sistema 

Sudeste/Sudoeste; e (v) interligação do Sistema Isolado Acre-Rondônia, que 

comporá o sistema do Rio Madeira, com o Sistema Sudeste/Sudoeste. 

 
FIGURA 2.6 – Sistema Interligado Nacional 

FONTE: EPE – PDE 2007/2016 
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c) Evolução do Sistema de Geração e Transmissão 

• Premissas utilizadas no PDE – 2007/2016 

As premissas utilizadas no PDE para o PIB e para o crescimento do SIN estão, 

respectivamente, apresentadas nas Tabelas 2.2 e 2.3, a seguir. 

TABELA 2.2 – PIB – premissa adotada para o PDE 2007/2016 

Tab14/II
4,2%4,2%4,5%4,5%4,0%4,0%InferiorInferior
4,9%4,9%5,0%5,0%4,8%4,8%SuperiorSuperior

20062006--2016201620112011--2016201620062006--20112011TrajetóriaTrajetória

4,2%4,2%4,5%4,5%4,0%4,0%InferiorInferior
4,9%4,9%5,0%5,0%4,8%4,8%SuperiorSuperior

20062006--2016201620112011--2016201620062006--20112011TrajetóriaTrajetória

PIB Tab14/II

4,,2%4,,2%4,5%4,5%4,0%4,0%InferiorInferior

4,9%4,9%5,0%5,0%4,8%4,8%SuperiorSuperior
20062006--2016201620112011--2016201620062006--20112011TrajetóriaTrajetória

4,,2%4,,2%4,5%4,5%4,0%4,0%InferiorInferior

4,9%4,9%5,0%5,0%4,8%4,8%SuperiorSuperior
20062006--2016201620112011--2016201620062006--20112011TrajetóriaTrajetória

PIB
 

FONTE: EPE – PDE 2007/2016 

TABELA 2.3 – Crescimento do SIN – premissa adotada para o PDE 2007/2016 

Tab14/II
4,2%4,2%4,5%4,5%4,0%4,0%InferiorInferior
4,9%4,9%5,0%5,0%4,8%4,8%SuperiorSuperior

20062006--2016201620112011--2016201620062006--20112011TrajetóriaTrajetória

4,2%4,2%4,5%4,5%4,0%4,0%InferiorInferior
4,9%4,9%5,0%5,0%4,8%4,8%SuperiorSuperior

20062006--2016201620112011--2016201620062006--20112011TrajetóriaTrajetória

PIB Tab14/II

5,0%5,0%5,2%5,2%4,8%4,8%InferiorInferior

5,5%5,5%5,6%5,6%5,4%5,4%SuperiorSuperior
20062006--2016201620112011--2016201620062006--20112011TrajetóriaTrajetória

5,0%5,0%5,2%5,2%4,8%4,8%InferiorInferior

5,5%5,5%5,6%5,6%5,4%5,4%SuperiorSuperior
20062006--2016201620112011--2016201620062006--20112011TrajetóriaTrajetória

CRESCIMENTO
ANUAL SIN  (%)

 
FONTE: EPE - PDE 2007/2016 

O gráfico que resulta da aplicação das condicionantes apresentadas nas 

Tabelas 2.2 e 2.3, reflete, como resultado, as trajetórias de crescimento 

apresentadas na figura 2.7, mostrada a seguir. O incremento de potência 

média entre 2007 e 2016 é de 27.821 MWmédio, para a trajetória inferior, e de 

31.405 MWmédio, para a trajetória superior. 
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FIGURA 2.7 – Crescimento do Consumo  

FONTE: EPE - PDE 2007/2016 

Para atender ao crescimento projetado, a potência instalada do País, bem 

como o sistema de transmissão, deverão ser expandidos na forma 

apresentada nas tabelas 2.4, 2.5 e 2.6, apresentadas a seguir. 

• Incremento de Potência Instalada em MW, de 2006 a 2016 

A tabela 2.4 abaixo, mostra a trajetória de crescimento até 2016 da potência 

instalada no SIN. 

 

TABELA 2.4 – Incremento de potência instalada em MW de 2006 a 2016 

Ano Hidro Termo PCH Total

2006 2374,2 2374,2

2007 2915 2915

2008 230 670 900

2009 925,3 1643,6 40 2608,9

2010 3129,9 1640 1152 5921,9

2011 622 3099,4 381 4102,4
2012 3595,3 3000 385 6980,3

2013 6860,3 1530 356 8746,3

2014 10299,5 1550 35 11884,5

2015 3513 200 3713

2016 2472,5 500 210 3182,5

Total 36937 13833 2559 53329
 

FONTE: EPE - PDE 2007/2016 
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• Incremento de Linhas de Transmissão até o Nível de 230 kV (kV é uma 

unidade de tensão e significa mil Volts), em km, de 2007 a 2016.  

Na tabela 2.5, a seguir, é apresentada a evolução das linhas de transmissão 

até o nível de tensão de 230 kV. 

TABELA 2.5 – Evolução das linhas de transmissão 

EVOLUÇÃO FÍSICA – LINHAS DE TRANSMISSÃO (km)

119.74134.07185.400Total

45 0369.93236 140230 kV

9 5225498 973345 kV

6 79986 791440 kV

43 30414 08229 222500 kV

11.1129.5001 612±600 kV

2 698-2 698750 kV

Estimativa 2016Evolução 2007/2016Existente em 2006Tensão

119.74134.07185.400Total

45 0369.93236 140230 kV

9 5225498 973345 kV

6 79986 791440 kV

43 30414 08229 222500 kV

11.1129.5001 612±600 kV

2 698-2 698750 kV

Estimativa 2016Evolução 2007/2016Existente em 2006Tensão

 
FONTE: EPE PDE-2007/2016 

• Incremento de Potência de Transformação, em MVA (MVA é uma unidade de 

potência aparente e significa um milhão de Volt.Ampere), de 2007 a 2016  

Na tabela 2.6, a seguir, é apresentada a evolução da potência de 

transformação até o nível de tensão de 230 kV. 

TABELA 2.6 – Evolução da potência de transformação 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: EPE PDE-2007/2016 

EVOLUÇÃO FÍSICA – TRANSFORMAÇÃO (MVA)

245.653245.65362.55462.554183.099183.099TotalTotal

64.02717.00747.020230 kV

38.44410.30728.137345 kV

23.2506.34816.902440 kV

98.93228.89270.040500 kV

21.000-21.000750 kV

Estimativa 2016Estimativa 2016EvoluEvoluçção 2007/2016ão 2007/2016Existente em 2006Existente em 2006TensãoTensão

245.653245.65362.55462.554183.099183.099TotalTotal

64.02717.00747.020230 kV

38.44410.30728.137345 kV

23.2506.34816.902440 kV

98.93228.89270.040500 kV

21.000-21.000750 kV

Estimativa 2016Estimativa 2016EvoluEvoluçção 2007/2016ão 2007/2016Existente em 2006Existente em 2006TensãoTensão
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Observe-se que o incremento de potência de transformação, ou seja, de 

transformadores de força é de quase 35% do total atualmente instalado, o 

que requer um tratamento especial. 

Finalmente, são apresentados na tabela 2.7, a seguir, os investimentos 

previstos para atender à expansão preconizada no Plano Decenal de Energia 

– PDE, no período de 2007 a 2016. É importante ter em mente que os 

montantes apresentados atendem apenas os empreendimentos até o nível 

de tensão de 230 kV.  

TABELA 2.7 – Investimentos previstos para atender à expansão no PDE 2007/2016 (EPE) 

INVESTIMENTOS – PDEE 2007/2016

Estatal = R$ 5,0 bi

Privado = R$ 5,0 bi

30% ~R$ 10,0 bi

R$ 34 BILHÕESTRANSMISSÃO

RECURSOS 
PRÓPRIOSMONTANTESISTEMA

Estatal = R$ 20 bi

Privado = R$ 20 bi

30% ~ R$ 40 bi

R$ 134 BILHÕESGERAÇÃO

Estatal = R$ 25 bi

Privado = R$ 25 bi

30% = R$ 50 bi

R$ 168 BILHÕESTOTAL

R$ 24 BILHÕES

FINANCIAMENTO

R$ 94 BILHÕES

R$ 118 BILHÕES

 
FONTE: EPE PDE-2007/2016 

Dentro deste contexto, pode ser observado que há a necessidade de 

significativos investimentos anuais médios da ordem de quase R$ 17 bilhões. 

Imaginando-se uma relação entre recursos próprios e financiamento de 30% 

para 70%, conclui-se que, mantida a lógica de consórcios entre as empresas 

estatais e privadas, seriam necessários investimentos da ordem de R$ 50 

bilhões em capital próprio divididos entre as estatais e os investidores 

privados, enquanto que R$ 118 bilhões seriam obtidos a partir de 

financiamentos.  
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2.6 Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foi feita a contextualização da concepção de funcionamento 

do Setor Elétrico Brasileiro, abordado o seu histórico e principalmente 

apresentado o arcabouço legal do novo modelo, ora vigente. Neste sentido, 

para maior entendimento, foram apresentadas as principais diferenças entre 

os últimos modelos adotados no Brasil, pois o contraditório, via de regra é mais 

esclarecedor e conscientiza melhor os posicionamentos.  

A abordagem efetivada sobre as características do setor elétrico, 

enfatizando a conceituação sobre a operação interligada do sistema 

eletroenergético nacional, cuja maior fonte primária é a hidroeletricidade, 

denota a necessidade de um sistema confiável, flexível e moderno, que, 

inclusive, possa ser preditivo, ao invés de ser, apenas, corretivo. Neste 

contexto, fica claro que a proposta defendida muito bem se coaduna com 

as necessidades de um sistema de potência, complexo como o do Brasil. 

Essa assertiva torna-se ainda mais evidente, a partir das informações obtidas 

do planejamento decenal 2007-2016 que indica para o período o 

incremento: (i) do consumo, de 55% a 61% do atual; (ii) de 40% de linhas de 

transmissão da rede básica; e (iii) 35% na potência total de transformação. 

Finalmente, as informações então apresentadas, além de atenderem ao que 

se propôs o autor na apresentação deste capítulo, cria o ambiente para a 

abordagem seguinte, mais próxima ao cerne da questão dessa dissertação 

de mestrado: O Controle de Processo Aplicado ao Sistema Elétrico.  
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Capítulo 3 

Controle de Processo Aplicado ao Setor 

Elétrico 

 

3.1 Abordagem do Capítulo 

No presente capítulo, após ter apresentado uma visão sintética do modelo 

do setor elétrico, o autor enfoca o controle de processo, aqui entendido 

como a operação unificada dos sistemas de Medição, Proteção, Comando, 

Controle, Supervisão, Regulação e Automação – MPCCSRA.  

Assim, procura-se apresentar o que, de fato, significa controlar um sistema 

elétrico, ou seja, qual é o seu objeto de ação. Nesse sentido, para melhor 

contextualização, é feito um histórico sobre a origem e evolução do controle 

de processo no setor elétrico. 

Numa visão sistêmica, são apresentados os impactos positivos, tanto na forma 

de planejar, quanto de projetar, considerando a automação como 

instrumento de eficientização do processo. 

Finalmente, o autor apresenta os requisitos, considerados mínimos, de forma a 

permitir a construção de uma automação com monitoramento inteligente, 

principal foco desta dissertação. Ao comparar o projeto da Usina Hidrelétrica 

de Xingó, cuja concepção ocorre em 1991/1992, com aquele implantado na 

subestação de Tauá, desenvolvido em 2005, o autor demonstra que em mais 

de quinze anos a mudança mais significativa foi a importante introdução do 

modelo IEC 61850.     
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Constata-se, pois, a necessidade premente da comunidade científica 

envidar esforços no sentido de catalisar a intensificação da pesquisa, o que 

viabilizará um melhor aproveitamento, tanto do sistema existente, quanto dos 

novos empreendimentos.  

Com isso, fortalece-se a lógica contemplada no capítulo 1 de que é uma 

exigência que se impõe à sociedade a otimização dos recursos, sejam 

naturais, sejam de ordem econômico-financeira. 

3.2 Apresentação 

Uma das mais fascinantes áreas da engenharia elétrica diz respeito ao 

controle de processo, aqui entendido o processo composto pelos segmentos 

de Medição, Proteção, Comando, Controle, Supervisão, Regulação e 

Automação (MPCCSRA) de um sistema elétrico. É que, diferentemente de 

outras atividades da engenharia elétrica, para se planejar e operar um 

controle de processo ótimo faz-se necessário que o especialista tenha, antes 

de tudo, o conhecimento geral e profundo no campo de fluxo de carga, 

curto-circuito, estabilidade de sistema, operação de equipamentos tais 

como, geradores, turbinas, transformadores, disjuntores, TC’s (transformadores 

de corrente), TP’s (transformadores de potencial), reatores, capacitores, 

dentre outros.  

Isso porque quando se fala em controle de processo do sistema elétrico, 

deve-se entender o controle de toda uma complexa malha composta por 

linhas de transmissão, que conectam as diversas fontes de geração aos 

grandes centros de carga e ao consumidor final via sistema de distribuição. 

Em última análise, trata-se, portanto, de uma atividade que se inicia no 

processo da produção da energia e se completa no consumidor final, no 

simples ato do cotidiano do homem comum, de acender uma lâmpada, por 

exemplo.  

Entre um e outro extremo existe um trabalho de grande complexidade de 

engenharia, envolvendo tempos em que 1 ms pode fazer a diferença e 

processos que, mal planejados, podem redundar em graves acidentes, seja 
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em equipamentos de grande porte, seja de pessoas, seja, ainda, na 

indisponibilidade, em alguns casos, absolutamente graves, como são os casos 

dos hospitais ou de atividades cuja produção perde-se quando falta energia 

elétrica. 

É por isto que, na esmagadora maioria dos países do mundo, o setor de 

energia elétrica enquadra-se naqueles considerados como de segurança 

nacional. É com essa visão, absolutamente responsável que deve ter o 

engenheiro de controle de processo, que queremos introduzir esse capítulo: 

Controle de Processo Aplicado ao Setor Elétrico. 

3.3 Entendendo o Processo a ser Controlado 

O quê, por quê controlar em uma determinada cadeia produtiva, ou mesmo 

se perguntar “o como”, é, sem dúvida, a gênese do estabelecimento do 

controle de processo. No caso do setor elétrico, a cada nível hierárquico do 

sistema, portanto, para cada parte, costuma-se definir controle de processo 

como aquele atinente à área sob foco.  

Assim, um engenheiro de manutenção com expertise em disjuntores, por 

exemplo, refere-se a controle do processo, no pressuposto de que o seu 

universo controlado é o próprio disjuntor. Já o operador de uma instalação 

pode referir-se a dois controles, o da própria instalação, como um conjunto 

de equipamentos e processos, e o da instalação, na qualidade de elemento 

inserido no sistema elétrico.  

O indivíduo que milita no ONS, por sua vez, entenderá o controle sobre o 

processo “setor elétrico”, composto de todos os geradores, linhas de 

transmissão, subestações, etc. 

Para uma empresa do setor elétrico, o processo a ser controlado é o conjunto 

composto por todos os ativos que estão sob sua responsabilidade, ou seja, os 

ativos dos quais detém a concessão e, obviamente, a interconexão com o 

restante do sistema. 
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A figura 3.1, mostrada a seguir, é um exemplo típico de um sistema, digamos 

em 230 kV, que se deseja controlar. Ele contém cinco subestações. Cada 

subestação pode estar suprindo várias cargas, situação que não está 

indicada na figura. Poderíamos imaginar S1 como a subestação do Bongi, 

pertencente à Chesf. Dela derivam conexões com as subestações da CELPE 

que atende a cargas da cidade do Recife.  

Nas subestações S4 e S5 estão representados os equivalentes elétricos E2 e E1, 

respectivamente, correspondentes às conexões com outras instalações que 

não são mostradas na citada figura. Esses equivalentes são, basicamente, 

representados por “uma fonte atrás de uma impedância”. 

Estão, ainda, contempladas na figura duas usinas geradoras de energia 

elétrica U1 e U2, e, finalmente, um outro subsistema ao qual o sistema em 

consideração está conectado.    

 
FIGURA 3.1 – Exemplo de um sistema típico de 230 kV 

FONTE: Própria 

O objetivo precípuo de se controlar o sistema elétrico é de manter a 

continuidade do atendimento a todas as cargas com qualidade. Assim, a 

cada momento, há que se ter o controle dos vários processos independentes 

a nível de equipamentos, de subestações e/ou usinas e de linhas de 

transmissão, bem como do conjunto dos elementos operando 
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harmonicamente. É necessário, ainda, se manter o sistema operando ou a 

sua maior parte possível em caso de perda de qualquer elemento de circuito.  

Por exemplo, ao se perder um gerador da usina 1 ou da usina 2, ou mesmo 

uma linha entre duas instalações, como S4/S5, o sistema deve se adequar de 

forma a manter, como dito, a sua maior parte possível em operação. 

Observamos, neste ponto, uma característica relevante contemplada no 

novo modelo do setor elétrico. Aproveitando o exemplo citado, suponha que 

ao se perder a linha S4/S5, a outra linha (já que existem duas) S4/S5 mantenha 

todas as cargas, tal como se nada houvesse acontecido, ou seja, o 

consumidor final não fosse afetado. Ainda assim, a empresa responsável pela 

linha que apresentou defeito é multada por ter tornado indisponível aquele 

elemento de sistema. 

Dizemos, assim, que o produto sobre o qual a empresa de transmissão é 

remunerada é a disponibilidade dos ativos. Faz-se, portanto, necessário 

ressaltar que o monitoramento inteligente é uma alternativa a ser mais bem 

explorada para maximizar a disponibilidade do sistema, respaldando, dessa 

forma, a compatibilidade (e importância) do tema central desta dissertação 

com o ambiente do setor elétrico. 

Retomando a discussão sobre a citada figura, é simples entender que quanto 

mais bem utilizadas as centenas de equipamentos que compõem uma 

instalação, tanto melhor e mais eficiente será a operação do sistema 

interligado, inferindo-se, mais uma vez, a importância crescente do controle e 

monitoramento. 

Dentro deste contexto, formulamos respostas às questões por nós próprios 

formuladas no início dessa seção.  

Sobre “o quê” controlar, fica claro a necessidade de fazê-lo para cada 

elemento de sistema de per si (transformador ou bateria de corrente 

contínua, por exemplo), para o conjunto que compõe um determinado 

sistema (gerador, turbina ou serviços auxiliares em corrente alternada - CA, 

por exemplo), para o conjunto que compõe um setor (vertedouro de uma 
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usina hidrelétrica ou pátio de 230 kV de uma subestação), para o conjunto 

que compõe uma instalação (usina ou subestação), para o conjunto de 

instalação que compõe um sistema (Nordeste ou Sul, por exemplo) e, 

finalmente, para o conjunto de todas as instalações de um sistema elétrico 

(Sistema Interligado Nacional, por exemplo). 

Sobre “por quê” controlar, de forma até intuitiva, é patente que o controle 

sobre os diversos processos eficientiza a operação do todo. 

Quanto ao “como” controlar, impõe-se uma reflexão mais profunda. Na 

realidade, é, principalmente, sobre este tema que os projetos vêm evoluindo 

com o avanço tecnológico, avanço esse que reflete na possibilidade de 

intensificar o controle, a partir de mais variáveis e condicionantes. 

Associando-se tudo isso à inteligência artificial o “como” controlar reflete um 

impacto sobre “o quê” controlar. 

Fazemos um paralelo com a nossa vida cotidiana. No passado, o raio X era o 

principal exame para avaliação de um problema pulmonar. O avanço 

tecnológico trouxe a tomografia, a ressonância magnética, etc., que por sua 

vez trouxeram, não apenas a necessidade, mas, sobretudo, a possibilidade 

de controlar outros parâmetros os quais passaram a ser essenciais para o 

“controle do paciente”.  

Assim é no sistema elétrico. O uso mais intensivo de sinais e/ou sensores 

ópticos, por exemplo, possibilita que mais parâmetros de um transformador 

sejam supervisionados e esses novos parâmetros passam a se impor como 

fundamentais para o controle inteligente do processo. Poder-se-á ampliar em 

qualidade e quantidade o controle das variáveis com uso de novas 

tecnologias disponíveis, mas ainda pouco exploradas, como é o caso da 

realidade virtual, uma das técnicas que o autor desta dissertação defende 

ampliar. 
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3.4 Histórico das Mutações e Evoluções Conceituais Sobre Controle de 

Processo Elétrico 

Nesta sessão, em que será abordado o histórico das mutações conceituais 

sobre controle de processo, para melhor compreensão, onde considerado 

necessário, será utilizada a experiência vivenciada pelo autor durante mais 

de vinte anos dedicados à atividade em apreço, na Companhia Hidro 

Elétrica do São Francisco - Chesf, maior empresa geradora do País.  

Trata-se de uma experiência obtida no período de 1976 a 2004, coroada, ao 

final, com a participação em marcantes trabalhos, dos quais são destacados: 

(i) a elaboração, em 1996, do Plano Diretor de Automação da Operação, 

documento que, apesar da idade, congrega visões absolutamente atuais; e 

(ii) a implantação do projeto da Usina Hidrelétrica de Xingó, ponto de inflexão 

na forma de projetar controle de processo na empresa.  

Permitimo-nos, assim, sempre que pertinente, resgatar, dos citados trabalhos, 

algumas questões ainda totalmente atuais, bem como, tomar como base 

para situar o histórico no contexto da citada experiência na Chesf. 

3.4.1 Sistemas de Medição, Proteção, Comando e Controle (MPCC) 

“versus” Controle de Processo “versus” Automação 

A evolução do que hoje conhecemos como controle de processo no setor 

elétrico foi marcada pelo desenvolvimento dos sistemas de proteção, em 

maior escala, e dos controles dos equipamentos, em muito menor escala. Isso 

porque os primeiros tiveram uma dinâmica no avanço tecnológico, tanto 

mais rápida, quanto mais profunda.  

Defendemos a idéia de que muito do que não se consegue otimizar é devido 

à indisponibilidade de informações das variáveis de controle dos 

equipamentos de pátio ou, no mínimo, à falta de qualidade das mesmas.      

Em geral, os equipamentos evoluíram tecnologicamente nas suas funções 

primordiais. Por exemplo, nos disjuntores o foco fundamental sempre foi o 

processo de extinção de arco. Houve assim transições dos disjuntores a óleo, 
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depois a SF6, e assim por diante. Nos transformadores, o foco sempre foi a 

otimização da transformação, com o uso de melhor material para compor o 

núcleo, o cuidado com os materiais isolantes e a estrutura física. 

A parte de controle e supervisão dos equipamentos, ironicamente a de 

menor custo, nunca foi o centro das atenções dos fabricantes. 

A década de 70 foi marcada por projetos suportados por equipamentos 

basicamente eletromecânicos. As subestações possuíam grandes salas de 

comando, com painéis duplex, onde eram instalados os equipamentos de 

medição, comando e controle, com sinóticos e anunciadores de defeitos, na 

frente, e na parte de trás e mesmo dentro, eram montadas as proteções.  

Toda cabeação do pátio, onde estão os equipamentos principais das 

instalações, eram, por meio de canaletas, trazidas para a casa de comando, 

implicando em um volume imenso de condutores. A concepção dos projetos 

era adotada em função dos equipamentos de proteção. À época, na Chesf, 

o monopólio era dos projetos “Westinghouse”, assim designados em função 

das cadeias de proteções terem sido fornecidas por aquele fabricante.  

Na área de análise e registro de perturbações, existia um tipo de oscilo, SD41, 

fabricado pela Thompson, que apresentava como grande problema o papel 

utilizado nos registros. Além de importado, ele perdia a nitidez em pouco 

tempo. Ademais, a análise das perturbações simultâneas em vários terminais 

exigia um imenso trabalho de análise, principalmente em face às dificuldades 

de sincronização das ocorrências.  

À época a área, em apreço, era conhecida por medição, proteção, 

comando e controle, existindo, porém, os grupos específicos de medição 

operacional e de faturamento, os de proteção e os de comando e controle. 

Além disso, é de se ressaltar a existência, de então, para uma visão mais local 

(de instalação) que sistêmica, até porque os sistemas eram radiais. 

No final da década de 70 e na década de 80, as proteções evoluíram de 

eletromecânicas para eletrônica analógica ou para tecnologia semi-estática. 

Ressalta-se no sistema da Chesf as cadeias de proteções dos primeiros 



  59 

 

eventos do sistema de 500 kV, MOD III, fornecidas pela General Electric, bem 

como, posteriormente, pelas cadeias 7SL32 (500 kV e 230 kV), fornecidas pela 

Siemens AG, e cadeias RAZFE/RAZOA (230 kV e 69 kV), fornecidas pela ASEA. 

Surgia uma nova dificuldade para consecução dos projetos – o de 

padronização e integração das diversas concepções das proteções. Assim, 

em função de uma maior diversidade de proteções de distintos fabricantes, 

no caso da Chesf, passou-se à definição de padrões de projetos, de forma 

que uma mesma instalação pudesse conviver, sem problemas, com cadeias 

de proteções distintas.  

Fez-se, naquela época, algo similar ao que, muito oportunamente, está se 

consolidando atualmente com o padrão IEC 61850 que, conforme 

discutiremos posteriormente, permite que sistemas micro-processados de 

diferentes fabricantes possam conviver harmonicamente num mesmo 

controle de processo.   

Retomando a solução de então, nos citados padrões foram criadas as casas 

de relés, situadas no pátio, junto aos bays correspondentes (conjunto de 

equipamentos que constituem um evento, como uma saída de linha de 

transmissão, por exemplo), e as de serviços auxiliares AC (Alternative Current) 

e DC (Direct Current), tudo isso otimizando as cabeações. Nas casas de 

comando, agora menores, ficavam exclusivamente os comandos e 

supervisão, bem como as interfaces com o campo. 

Paralelamente, as grandes empresas de energia do Brasil, como CEMIG, 

CESP, Furnas, Eletrosul e Chesf, criaram equipes específicas para 

desenvolvimento dos Centros de Operação dos Sistemas – COSs. Em função 

da utilização de sistemas micro-processados, houve uma tendência natural 

de se privilegiar, naquela atividade, os profissionais com expertise na 

insipiente área de computação aplicada ao setor elétrico. 

Houve, portanto, um período em que um grupo trabalhava com a idéia de 

controle de processo (pessoal com expertise em sistemas de computação) e 

outro trabalhava com a nomenclatura de MPCC (pessoal com expertise em 

sistemas de potência). Os focos eram, em essência, os mesmos – controlar e 
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automatizar, mas em certa medida aqueles que trabalhavam na concepção 

do COS, inicialmente, tinham como objetivos precípuos o controle, inclusive 

de geração, e a supervisão, incrementando em seguida a idéia do 

comando. 

Já o pessoal que trabalha no sistema de MPCC, o fazia no contexto integral 

da instalação, ou seja, todas as funções, apenas não incrementadas em 

sistemas digitais, mas, sim, convencionais. 

Parece sem importância, visto de hoje, mas à época esse processo foi 

extremamente relevante. Estavam criadas as equipes de controle de 

processo e de MPCC, essa última, chamada de sistema convencional. 

A essa altura, em face das dificuldades de objetiva delimitação das 

atividades, as equipes designadas como de sistemas convencionais (MPCC) 

passaram a se autodenominar de MPCCS, incluindo, portanto supervisão, em 

seguida, MPCCSR, aduzindo a regulação e, finalmente, em seqüência, 

MPCCSRA, acrescentando a automação. No fundo, para o mesmo objeto, 

havia duas nomenclaturas, MPCCSRA, para os profissionais da área de 

engenharia de potência, e Controle de Processo, para aqueles mais ligados à 

área das ciências da computação.  

Essa dinâmica ocorreu, via de regra, em todas as grandes empresas de 

energia do Brasil, reflexo das alterações tecnológicas vivenciadas. Uma 

verdadeira transição! No caso da Chesf, com o advento do projeto da Usina 

Hidro Elétrica de Xingó, retomado em 1991, foi criada uma equipe única com 

as várias expertises, particularmente, com os profissionais que lidavam com 

sistemas digitais e aqueles conhecidos como oriundos da área de potência 

aplicada. 

O resultado foi excepcional, eis que um grupo conhecia com profundidade o 

sistema elétrico e, portanto, o quê e por quê se fazer o controle do processo. 

De igual maneira, o outro grupo conhecia as formas de desenvolver o sistema 

digital para obtenção do “como” conseguir a manipulação das variáveis 

desejadas.  
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Esse foi um dos mais importantes processos, tanto para o projeto daquela 

usina, completamente inovador e mais moderno do País, quanto para a 

reconfiguração das estruturas organizacionais, bem como das equipes. Além 

disso, foi, também, fator decisivo para viabilizar o sucesso de implantação dos 

empreendimentos seguintes.  

Formou-se um grupo de profissionais que ao invés de estanques, passaram a 

ser complementares e cooperativos, tornando o conhecimento mais 

homogêneo e eficientizando o processo. 

As áreas de “MPCCSRA” e de “Controle de Processo”, deixaram, por assim 

dizer, de ser duas atividades, para atuar de forma homogênea no que se 

consolidou como Sistemas de Controle de Processo. 

3.4.2 Sistemas Digitais e Automação 

Em que pese sempre ter havido o objeto “controle de processo”, a adoção 

de sistemas digitais micro-processados, de certa forma, fez surgir, com mais 

profundidade, a visão do controle de processo, que por sua vez consolidou a 

idéia da automação dos processos. Aqui resta necessário tratar de dois 

importantes sistemas para análise de perturbações: a osciloperturbografia e a 

localização de defeitos.   

Conforme já foi enfatizado, na década de 70 predominavam os relés de 

proteção eletromecânicos e os sistemas de controle das subestações não 

contemplavam quaisquer sistemas de localização de faltas em linhas de 

transmissão.  

A introdução gradativa dos relés à base de eletrônica analógica e depois 

semi-estática fez surgir localizadores de defeitos e, portanto, suas 

incorporações aos sistemas de controle e proteção das instalações. De 

grande importância, esse equipamento indica a distância em que ocorreu 

um defeito numa linha de transmissão, facilitando a recomposição do sistema 

e minimizando, portanto, a sua indisponibilidade. 
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Na Chesf, por exemplo, os primeiros localizadores de defeitos utilizados, do 

tipo DLDS 2000, faziam parte da cadeia de proteção PDS 2000, fabricada 

pela Schlumberger. Eram equipamentos que apresentavam erros significativos 

na indicação das falhas. 

Já no tocante aos registradores de perturbação, ou osciloperturbógrafos, 

existia, inicialmente, o do tipo SD41, de tecnologia eletromecânica, e que 

apresentava uma série de problemas, tais como: (i) o papel era importado e 

o registro desaparecia num tempo relativamente curto;  (ii) o uso era limitado 

na medida em que os registros tinham que ser coletados localmente e 

enviados por transportes convencionais para os centros de análise; e (iii) 

exigiam freqüentes manutenções, portento com alto grau de 

indisponibilidade; (iv) permitia análise simplificada do tipo de defeito ocorrido 

(mono, bi ou trifásico). 

Posteriormente, surgiram oscilos e localizadores de defeitos mais modernos, 

incorporados às cadeias de relés 7SL32 e RAZFE, semi-estático, fabricados 

pela Siemens e ASEA, respectivamente. 

No projeto da Usina de Xingó, já foi adquirido um sistema de registro de 

perturbações extremamente flexível, que previa unidades de avaliação local 

e remota, bem como fácil edição e manipulação dos dados, incluindo a 

oscilografia e a localização de defeitos.  

Segundo [Eron, 2003], com o processo de digitalização dos sistemas de 

controle e dos relés de proteção, os oscilos e os localizadores de defeito 

foram incorporados definitivamente ao sistema de controle e supervisão dos 

terminais das linhas.  

Unificou-se, assim o processo de aquisição de dados (corrente e tensão dos 

terminais de linha) e, com isso, gerou-se a possibilidade de geração das 

funções de sobrecorrente, sobretensão, subtensão, direcionalidade, 

distância, localizadores de faltas, etc, através de algoritmos distintos via 

software, conforme o objetivo desejado.  
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Ora, a evolução tecnológica, portanto, passou a permitir manipulação de 

dados compartilhados, antes não possível, bem como gerou uma maior 

facilidade de automação.    

3.4.3 Automação como Instrumento do Planejamento da Expansão do 

Sistema Eletroenergético 

Para apresentar um pouco da história do controle de processo e da 

automação no setor elétrico, faz-se necessário abordar o quanto a 

automação pode contribuir (e de certa forma vem contribuindo) com o 

planejamento da expansão dos sistemas, embora, como veremos, muito 

ainda não foi feito por impossibilidade técnica da aquisição de dados, ou 

devido aos dados ou terem baixa qualidade ou não serem confiáveis. 

3.4.4 O Planejamento da Transmissão 

Antes de tudo, é importante lembrar que, de acordo com o arcabouço 

institucional legal do modelo vigente, o planejamento do setor 

eletroenergético brasileiro é uma atribuição do Ministério de Minas e Energia – 

MME, que usa, intensivamente, a Empresa de Pesquisa Energética – EPE como 

suporte para efetivação dos estudos.  

Assim, diferentemente de como era no passado, as empresas não mais 

planejam a expansão do seu sistema. Elas devem, sim, estar qualificadas para 

interagir, influenciar e ser capaz de baixar seus custos para vencer os leilões 

públicos.  

As equipes de planejamento das empresas do setor elétrico, que sempre 

foram de alta qualificação técnica, estão submetidas ao desafio de 

consolidar, não um novo espaço, mas, sim, um espaço um pouco diferente 

daquele historicamente desempenhado.  

Portanto, o enfoque que será dado a seguir é conceitual, apenas. 
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3.4.4.1 Aspectos de Confiabilidade 

São dois, os principais conceitos da confiabilidade de um sistema de 

transmissão: segurança e adequação do sistema de transmissão.  

A segurança de um sistema de transmissão é a sua habilidade de suportar 

distúrbios sérios que levariam a saídas em cascata, provocando interrupções 

generalizadas. O sistema deve também ser capaz de se recompor, com 

sucesso do efeito desses distúrbios. A adequação de um sistema de 

transmissão, por sua vez, é definida como a capacidade do mesmo em 

atender aos requisitos de demanda de potência do mercado, com os seus 

componentes dentro dos valores nominais de tensão e freqüência.  

Cabe, assim, ao planejador projetar um sistema seguro, adequado e 

apropriadamente dimensionado do ponto de vista econômico, social e 

ambiental. Esse planejamento será tanto mais eficiente quanto menor for o 

impacto sobre as referidas variáveis e o citado impacto, por sua vez, será 

menor à medida que, com segurança, utilize-se de forma mais intensa e 

otimizada os recursos do sistema existente.  

Estes aspectos justificam os constantes investimentos a nível mundial no 

desenvolvimento de tecnologias que possibilitem um uso mais eficiente do 

sistema de transmissão, como são os casos, por exemplo, da tecnologia 

FACTS (Flexible AC Transmission Systems) e da LPNE (Linhas com Potência 

Natural Elevada), ambos, inclusive, utilizados com sucesso na Chesf.  

Assim, a combinação de recapacitação e flexibilização do sistema existente, 

bem como o próprio uso dessas novas tecnologias já são procedimentos 

pacificados na arte de projetar. 

Entende, entretanto, o autor que há, ainda, neste mister uma lacuna de 

imprescindível necessidade de preenchimento, qual seja, o uso do 

monitoramento inteligente, que inclusive permita ao gestor do ativo a 

capacidade de até sobre-utilizar um equipamento, desde que com total 

controle.  
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Neste caso, o monitoramento inteligente significaria, por exemplo, que as 

variáveis necessárias para avaliar a vida útil do equipamento, traçando a sua 

curva e calculando o seu uso econômico estariam sendo aquisitadas com 

precisão e em tempo real. Posteriormente, essa questão será abordada em 

detalhes. 

3.4.4.2 Requisitos do Sistema de Transmissão 

É imprescindível ao profissional de planejamento considerar as três condições 

básicas de operação: (i) condições transitórias; (ii) condições de 

contingências; e (iii) condições de regime permanente. Recai sobre as 

condições transitórias o maior impacto à segurança. 

a) Condições Transitórias 

Para determinada condição operativa, em função do quesito segurança, a 

potência máxima transmitida pode vir a ser limitada por um dos três seguintes 

critérios ou por combinações deles: (i) de estabilidade transitória; (ii) de 

estabilidade dinâmica; e (iii) de estabilidade de tensão. 

A boa prática de planejamento preconiza a aplicação de, pelo menos, 

situações de contingência simples (critério n-1), mantendo a continuidade de 

suprimento. Em alguns casos, podem ser requeridos critérios mais 

conservadores, como o critério n-2. É claro que quanto mais contingências o 

sistema suportar, mais caro ele se torna, podendo ser minimizado com o uso 

eficiente de automação ou monitoramento inteligente. 

Dependendo das condições das interligações, tais como distância física, nível 

de tensão, dentre outras, podem ocorrer severas limitações devidas, 

principalmente, aos problemas de estabilidade transitória.  

Somente para exemplificar, isso ocorreu quando da primeira interligação 

Norte-Nordeste, conectando os sistemas da Chesf e da Eletronorte. 

A estabilidade dinâmica, por sua vez, envolve o amortecimento de 

oscilações eletromecânicas. Este tipo de oscilação, de baixa freqüência, é 

mais comumente encontrado em grandes sistemas interligados por longas 
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linhas de transmissão. Em geral, essa situação utiliza a própria capacidade de 

controle dos equipamentos existentes, através de sinais de controle adicionais 

neles introduzidos.  

É importante ressaltar que o ganho na confiabilidade (segurança) e o 

acréscimo resultante na capacidade de transmissão podem ser obtidos de 

soluções de controle bem coordenadas. 

Finalmente, a estabilidade de tensão tem natureza bastante diferente das já 

abordadas. Diferentemente da perda de estabilidade, o colapso de tensão é 

geralmente um processo lento, que ocorre em sistemas altamente 

carregados, onde controles independentes (comutadores de tap) e limites 

nos equipamentos de geração de reativos têm um efeito oposto ao que é 

necessário para o controle do perfil de tensão no sistema.  

Soluções adequadas requerem controles mais inteligentes do que aqueles de 

concepções convencionais. 

b) Condições de Contingência 

Em sistemas firmemente malhados, ocorrências como a perda de uma linha 

de transmissão, causada por uma determinada falta, geralmente não 

comprometem a estabilidade do sistema. Contudo, essa contingência pode 

causar afundamentos de tensão de proporções inaceitáveis, ou mesmo, 

sobrecarga em circuitos paralelos, principalmente quando o carregamento 

da linha impactada é suficientemente elevado. Estes afundamentos de 

tensão e sobrecargas são as principais causas das limitações do sistema de 

transmissão. 

Via de regra, a solução adotada pelo planejamento, com o propósito de 

minimizar subseqüentes afundamentos de tensão, é a utilização dos diversos 

equipamentos de suporte de reativos de forma inteligentemente 

coordenada. Para o caso das condições de sobrecargas, podem ser solução 

o uso de transformadores defasadores ou equipamentos FACTS, para controle 

de fluxo de potência em série com o equipamento impactado, com a 

característica potência constante. 
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c) Condições de Regime Permanente 

Algumas condições relacionadas à operação do sistema em regime 

permanente também contribuem para limitações operativas. Estas incluem 

fluxos circulantes, acordos de acesso ao sistema (Wheeling), inclusão de 

novos produtores no papel de autoprodutores e produtores independentes. O 

desafio resultante destas condições envolve o controle do fluxo de potência 

e a limitação dos níveis de curto-circuito. Certamente, a situação mais 

confortável para o despacho de carga seria operar linhas e transformadores 

com “potência constante“ ao invés de linhas com compensação série e 

transformadores com reguladores de defasamento angular, os quais podem 

controlar apenas uma das variáveis que definem a potência. 

Os elevados níveis de potência de curto-circuito são comuns nos sistemas em 

evolução. As soluções normalmente adotadas resultam em perda de 

flexibilidade operativa (adequação), e às vezes de confiabilidade 

(segurança).  

O desafio que se impõe ao planejador é o de adotar procedimentos possíveis 

a fim de proporcionar uma utilização mais eficiente do sistema, buscando 

aproveitar a capacidade não utilizada nas malhas de transmissão existentes, 

o que via de regra é possível. 

Em resumo, os controles ou automações inteligentes são instrumentos 

importantes na construção da confiabilidade de um sistema moderno, com 

menores custos e menores impactos sociais. 

3.4.4.3 Objetivos Conceitualmente Introduzidos no Planejamento da 

Transmissão, tendo como Base a Automação 

A cada instante, em um sistema elétrico complexo, os processos a ele 

associados devem estar sendo controlados, entendendo-se como controle 

das variáveis “freqüência e tensão”, controle das condições operativas 

transitórias, pós-contingenciais e de regime permanente, a serem efetuados 

pelo sistema de automação.  
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A análise destes recursos contempla, além das soluções convencionais, a 

consideração de utilização de novas tecnologias como FACTS e LPNE, com 

objetivos, tais como: (i) aumento da capacidade de transmissão; (ii) aumento 

dos limites de estabilidade; (iii) provimento de suporte de reativos nas 

condições de regime permanente e pós-contingência; (iv) controle do fluxo 

de potência ativa e de sobrecargas; (v) limitação das condições de 

sobretensões transitórias; (vi) despacho econômico; (vii) controle automático 

de sobrecarga em linhas e transformadores.  

A disponibilização destes recursos proporciona maior controlabilidade e 

flexibilidade ao processo de operação, bem como uma eficiente utilização 

da capacidade de transmissão do sistema, melhorando de forma global a 

segurança e a adequação. 

Baseado nos citados recursos pode-se viabilizar, por intermédio do sistema de 

controle e supervisão, funções de otimização, como é o caso do controle 

automático de tensão. 

Essas condicionantes somente podem ser alcançadas por meio da utilização 

intensiva de monitoramento inteligente sobre o controle de processo. 

Portanto, esse resumo histórico apresentou, ainda que de forma resumida, as 

mudanças que puderam e/ou poderão ser introduzidas na arte de planejar, 

quando se contempla a ferramenta de automação dos processos. 

3.4.5 Sistema de Informação do Planejamento da Expansão 

Visando à otimização do planejamento da expansão é fundamental a 

disponibilização de informações confiáveis, precisas e de boa qualidade.  

Dentre todas, as informações essenciais para consecução de um 

planejamento otimizado são: (i) índices de disponibilidade dos equipamentos; 

(ii) condições máximas de carregamentos de linhas e equipamentos; (iii) 

informações do sistema em tempo real (corrente, tensão, potência, etc.), 

viabilizando assim simulações reais. 



  69 

 

A decisão de alocação de mais um transformador para uma subestação é 

tomada tendo como parâmetros importantes, por exemplo, o quanto de 

sobrecarga o mesmo suporta e qual é o seu índice de disponibilidade. Com 

os sistemas digitais, e, portanto, com a automação viabilizada, poder-se-á 

impor maiores sobrecargas aos transformadores, uma vez que é possível a 

monitoração de grandezas decorrentes dos respectivos estados operacionais 

tais como temperatura, gases dissolvidos, etc.  

Ao mesmo tempo, os índices de disponibilidade que antes dependiam da 

informação do Homem, passam a ser disponibilizados pelo próprio sistema, de 

forma confiável e com a freqüência desejada. 

Assim, depreende-se que com um planejamento bem estruturado é factível o 

adiamento de grandes investimentos, a partir da utilização de controles e 

automações inteligentes sobre o sistema existente ou, pelo menos, minimizam-

se os referidos investimentos. 

3.4.6 Impactos no Projeto e Construção Devido à Automação 

Com o advento da automação dos sistemas, através do uso intensivo de 

equipamentos digitais, observaram-se impactos positivos consideráveis para 

os segmentos de projeto e construção das instalações no que se refere ao 

controle e gerência do processo elétrico. É, portanto, de suma importância 

observar que a automação não somente afetou positivamente o objeto de 

ação “sistema elétrico” em operação, mas, também, o seu projeto, 

construção e, como vimos, o planejamento.  

Dentre os aspectos que impactaram positivamente os projetos e construções 

das instalações, podem-se ressaltar: 

a) Flexibilidade dos Sistemas 

Faz parte do cotidiano, alterações de projeto durante a fase de implantação 

dos sistemas. Essas alterações decorrem de fatos tais como: erro de projeto, 

inclusões de funções, melhoramentos de projeto, facilidades de instalação, 

etc.  
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Por outro lado, as implantações das instalações ocorrem por etapas, de tal 

forma que sempre é necessária, em etapa posterior, a adequação do projeto 

e da instalação. Em todos os casos em que eram usadas as tecnologias 

convencionais, essas adequações normalmente implicavam em alterações 

de cablagem ou fiação de painéis, resultando em carga significativa para o 

projeto e para a construção, particularmente nos casos em que a instalação 

já estava em operação. 

A aplicação de sistemas digitais micro-processados minimiza sensivelmente as 

dificuldades para adequação de projetos, já que a documentação é gerada 

pelo próprio sistema. A flexibilidade em consideração possui uma influência 

ainda maior para a própria construção, uma vez que a alteração em 

software, em geral, evita a execução das alterações físicas nos painéis e nos 

lançamentos de cabos. Adicionalmente, essas alterações em geral ocorrem 

sem a necessidade obrigatória de modificações e/ou acréscimos no 

hardware do sistema digital. Acrescenta-se o fato de que, uma vez testado, o 

software pode ser reutilizado para os diversos eventos com igual aplicação. 

Em resumo, a flexibilidade que os sistemas digitais conferem ao projeto e à 

construção é um atributo inerente à aplicação da própria tecnologia, tendo 

representado, neste sentido, melhoramento do produto com redução dos 

custos e com o mínimo de re-trabalho, constituindo-se em grande parcela na 

direção da competitividade. 

b) Modularidade dos Sistemas 

De acordo com a concepção dos antigos projetos de Medição, Proteção, 

Comando, Controle, Supervisão, Regulação a Automação (MPCCSRA), a 

expansão de uma instalação ocorria, necessariamente, com acréscimos de 

painéis e chassis adicionais. Por exemplo, um terminal de linha de 230 kV, 

exigia a instalação de, pelo menos, três chassis de proteção (CP1, CP2 e 

CP3), além do painel de comando. Com o emprego de sistemas digitais, a 

característica inerente de modularidade impôs a vantagem da expansão ser 

executada em módulos básicos de hardware, os quais são facilmente 
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incorporados ao sistema existente e com a grande vantagem de reutilização 

de software. 

Neste sentido, a modularidade tem reflexo importante e direto na execução 

dos projetos, representando grande economia de escala, além da 

otimização do próprio projeto e construção, haja vista a necessidade de 

menores espaços físicos e menores alterações nos projetos existentes. 

c) Compatibilidade dos Sistemas 

Dentro do conceito de expansão do controle de processo (Medição, 

Proteção, Comando, Controle, Supervisão, Regulação e Automação), 

observa-se a vantagem, dotada pelos sistemas digitais, dos mesmos serem 

desenvolvidos mantendo a compatibilidade de software com as futuras 

evoluções de hardware.  

Isto implica na perspectiva de compatibilização dos sistemas antigos de um 

mesmo fabricante com os seus novos modelos, até mesmo, e principalmente, 

entre os diversos fabricantes. Novamente, isto impacta diretamente na forma 

atual de projetar porquanto, a reutilização de projetos é significativamente 

grande, implicando, portanto, em redução dos custos. 

Veremos, posteriormente, que com o advento do modelo IEC 61580, a 

questão da compatibilidade entre sistemas de fabricantes diferentes passa a 

ser uma dificuldade superada.  

d) Redução de Falhas Humanas 

Do ponto de vista de construção, na medida em que a complexidade de 

projeto passa a ser mais em nível de softwares aplicativos, os quais são 

exaustiva e facilmente testados, resulta em diminuição drástica de falhas 

humanas, tanto nos projetos quanto nas implantações dos sistemas 

(cablagem, fiação, etc.), implicando em redução significativa de re-trabalho, 

com os ganhos óbvios daí resultantes. Os terminais disponíveis para 

desenvolvimento proporcionam toda simulação necessária à consolidação 

do projeto. 
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e) Implantação dos Projetos 

Ainda do ponto de vista de construção, é significativamente maior a 

facilidade de detecção de falhas de projeto ou instalações, através dos 

testes, quando os sistemas micro-processados são utilizados, já que, motivado 

por potencialidades que lhes são intrínsecas, esses sistemas incorporam mais 

informações ao sinal observado do que no caso da tecnologia convencional, 

além do seu automonitoramento. 

Essas facilidades refletem diretamente nos tempos de comissionamento e no 

volume de testes a serem efetuados diminuindo, portanto, a carga da 

atividade de montagem ligada à construção. 

f) Padronização de Parâmetros 

Do ponto de vista de parâmetros, observa-se atualmente a necessidade de 

diversos padrões de equipamentos e, portanto, de projetos, face à 

diversidade de suas características. Pode-se citar como exemplo, as diversas 

cargas ôhmicas de componentes de proteção, que implicam por sua vez, em 

grande diversidade de cargas impostas aos TCs e TPs e, conseqüentemente, 

de bitolas de cabos, etc. 

Com o advento dos sistemas micro-processados, observa-se que esses 

problemas são drasticamente minimizados, facilitando os projetos e suas 

padronizações. Observe-se que nos casos dos sistemas micro-processados, 

cada vez mais, as funções são implementadas de forma integrada, 

compartilhando assim, mais e mais, os sinais de entrada e saída dos mesmos. 

g) Espaços Físicos das Instalações 

Em função da compactação inerente aos sistemas digitais, as edificações 

das instalações têm suas dimensões significativamente reduzidas. Por outro 

lado, em virtude do elevado grau de comunicação entre as partes dos 

sistemas digitais micro-processados, as interligações (cablagem) são 

drasticamente reduzidas, implicando em diminuição das dimensões das 

canaletas, bandejamentos, eletrodutos, etc. 
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Neste sentido, os projetos e construções sofreram também, neste particular, 

impactos absolutamente positivos. 

3.4.7 Impacto da Automação Sobre a Concepção dos Projetos 

Nessa viagem histórica de como o controle de processo evoluiu 

conceitualmente no setor elétrico, faz-se necessário ressaltar o impacto na 

concepção de gestão do sistema, repercutindo, portanto, diretamente na 

adequação da concepção dos projetos, inclusive na própria filosofia 

hierárquica da operação do sistema.   

Faz-se, aqui, uma observação considerada relevante, fixando a 

apresentação do texto deste item no período de 1994 a 1996. Isso porque, o 

ano de 1994 marca a inauguração da Usina de Xingó, o mais moderno 

empreendimento do setor elétrico de grande porte no País, no que tange à 

digitalização dos sistemas.  

O ano de 1996, por sua vez, marca a emissão, em forma de documento, de 

um pensamento avançado dos técnicos da Chesf, quando da formulação 

do Plano Diretor da Automação da Operação – PDAO. É de se ressaltar que 

grande parte das orientações delineadas naquele trabalho, passados mais 

de dez anos, ainda são absolutamente atuais. Muitas delas sequer chegaram 

a ser viabilizadas por falta de investimento no desenvolvimento tecnológico 

nos controles de processos dos equipamentos que atenda às referidas 

demandas. 

Assim, fixaremos, em 1996, uma visão inicial de re-orientação dos processos e, 

em seguida, apresentaremos, de forma resumida, a concepção do projeto 

da Usina de Xingó e de um dos mais recentes projetos da Chesf, a 

Subestação de Narandiba, ainda por ser implantada. É possível adiantar que 

de Xingó a Narandiba não ocorreram evoluções significativas.  

Em resumo, são apresentados os tópicos históricos mais representativos, 

resultantes do impacto da automação sobre a forma de gestão do sistema 

elétrico e, ao fazê-lo, para tornar mais concreto, reportamo-nos, mais uma 

vez, à experiência vivenciada na Chesf, recorrendo, como já dito, ao Plano 
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Diretor de Automação da Operação, de cuja elaboração o autor participou 

integralmente. 

3.4.7.1 Níveis Hierárquicos de Controle 

A partir da nova estratégia tecnológica, fez-se necessário tornar as 

implementações das automações dos níveis de instalações e sistêmicos 

compatíveis, viabilizando, portanto, não apenas as integrações dos sistemas 

considerados, mas também a integração destes com os sistemas corporativos 

e de apoio à decisão. 

Dessa forma, a concepção dos projetos passou a utilizar como premissa 

básica a hierarquia do sistema de controle integrado, na forma apresentada 

a seguir: 

a) Nível de Instalação 

No nível de instalação, ficaram estabelecidos três sub-níveis, a saber: (i) sala 

de comando; (ii) local; e (iii) localíssimo.  

• Sub-nível Sala de Comando 

Este é o sub-nível de controle da instalação. Tem, portanto, requisitos de 

caráter de controle local centralizado. Como concepção, deve ser sempre 

adotada a utilização de equipamentos digitais micro-processados. 

O controle a partir deste nível tem prioridade sobre os de níveis mais altos, ou 

seja, Centros de Operação Regionais - COR e Centro de Operação do 

Sistema - COS. 

• Sub-nível Local 

Este é o sub-nível de controle do evento, portanto, aplicável a bays de linhas, 

transformadores, compensadores estáticos e síncronos, reatores, além de 

geradores, compensadores síncronos, etc. Tem, portanto, requisitos de 

caráter de controle local. Como filosofia, deve ser sempre adotada a 

utilização de equipamentos digitais micro-processados. O controle a partir 

deste sub-nível tem prioridade sobre os de níveis mais altos.  
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Fisicamente, os equipamentos que compõem esse sub-nível deverão estar 

locados o mais próximo possível do processo, principalmente considerando 

que a aquisição de dados utilizará, ainda durante algum tempo, como meio 

físico, os cabos de controle convencionais.  

Considerando que o sub-nível em apreço é, operacionalmente, um backup 

do nível de instalação, é imprescindível que a operação do evento 

controlado possa ser mantida, de forma segura, mesmo que o nível de 

instalação esteja eventualmente em situação de contingência. Assim, os 

intertravamentos, por exemplo, do bay correspondente deverão residir neste 

nível. 

• Sub-nível Localíssimo 

Esse é o sub-nível dos controles dos próprios equipamentos, tais como, 

disjuntores, chaves seccionadoras, grupos motor-gerador, transformadores. 

Tem, portanto, requisitos de caráter de controle local. Independentemente 

da tecnologia utilizada, o controle a partir deste sub-nível deverá ter 

prioridade sobre os demais.  

Deve ser ensejado, tanto quanto possível, a utilização de sistemas digitais e 

comunicação óptica. 

b) Nível de Centro de Operação Regional 

Este é o nível de controle regional, cuja função precípua é a 

descentralização do Sistema de Controle e Supervisão e, conseqüentemente, 

do Centro de Operação Regional. Tem, portanto, requisitos de controle 

sistêmico. Conceitualmente, este nível contribui diretamente para a 

desassistência de instalações através da inclusão da função de telecomando 

da malha secundária do sistema. O controle, a partir deste nível, deverá ser 

implementado com equipamentos digitais, bem como deve ser prioritário 

relativamente ao controle do COS. 
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c) Nível de Centro de Operação do Sistema  

Este nível de Controle Central, conceitualmente, contribui fortemente para a 

desassistência de instalações através da inclusão da função de telecomando 

da malha primária do sistema. O controle a partir deste nível deve ser, 

exclusivamente, implementado com equipamentos digitais.  

3.4.7.2 Sistema Integrado de Manutenção 

O diagnóstico, efetivado à época, sobre o sistema de manutenção da Chesf, 

indicava a necessidade de urgentes ações visando a aumentar a qualidade 

das informações e a otimização dos recursos. Constatou-se, à época: 

• Existência de um grande número de sistemas em nível de planejamento da 

manutenção, os quais não interagiam entre si, nem automaticamente com 

o processo; 

• Alguns equipamentos de apoio à manutenção, tais como localizadores de 

defeitos em linhas de transmissão, estavam disponíveis, porém, ou não 

forneciam dados de forma confiável, ou não estavam disponíveis 

remotamente; 

• Em face ao tempo de operação de muitas instalações, muitos 

equipamentos apresentavam-se obsoletos, implicando em grande número 

de problemas, tais como altas taxas de falha, desempenho insatisfatório, 

indisponibilidade de peças sobressalentes, etc.;  

• As ações de restabelecimento de equipamentos e linhas eram afetadas 

em face da freqüência maior de defeitos (obsolescência de 

equipamentos), das distâncias envolvidas, dos tipos de monitoração 

disponíveis e da confiabilidade dos mesmos. 

Dentro deste contexto, os projetos passaram a ser elaborados levando em 

consideração a implementação de sistemas de registros de perturbações 

que viabilizem a transferência de arquivos remotamente.  

Além disto, foram deflagradas ações no sentido de integrar os sistemas 

localizados nas instalações com os sistemas corporativos da Empresa, de tal 
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forma que os dados que os alimentem sejam confiáveis e precisos, 

independendo, pois, de ação humana. 

Como filosofia, os sistemas de registro de perturbações devem contemplar, 

pelo menos, localização de defeitos, oscilografia, ferramentas matemáticas 

(componentes simétricas, valores máximos e mínimos, ângulos de fase, etc.), 

bem como devem ter interface amigável. 

3.4.7.3 Fluxo de Informações 

Com base nas decisões tomadas, os projetos passaram a disponibilizar, para 

cada nível hierárquico, no que se refere a comando e supervisão, 

informações adequadas para atender: (i) ao nível de instalação; (ii) ao 

centro de operação regional; (iii) ao centro de operação do sistema; (iv) ao 

centro de manutenção; e (v) à integração das informações aos sistemas 

corporativos. 

3.4.7.4 Automação em Nível de Equipamentos 

A facilidade de implementação das comunicações via fibra óptica ou cabos 

coaxiais, que a tecnologia digital enseja, implica em significativa redução de 

custo, quando comparado ao uso de cabos de controle convencionais, além 

de incorporar a vantagem de imunidades às interferências eletromagnéticas. 

Assim, conceitualmente os sistemas de controle dos equipamentos devem ter 

as suas especificações contemplando a aquisição dos dados e o tráfego de 

informações, via portas seriais.  

Esses sistemas digitais “localíssimos” deverão incorporar os automatismos 

próprios, de forma a descentralizar ao máximo os processamentos de 

Medição, Proteção, Comando, Controle, Supervisão, Regulação e 

Automação. 

Dentro deste contexto, tratamentos específicos mínimos passaram a ser, 

conceitualmente, perseguidos para os seguintes equipamentos/sistemas: 
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a) Transformadores 

• Deve ser previsto o controle automático dos sistemas “on the load tap 

change”, que proporcionam as mudanças de tap nos transformadores em 

função da carga requisitada; 

• Deve ser previsto o monitoramento de temperatura (óleo e enrolamento), 

gases dissolvidos no óleo e carregamento, de forma a garantir o máximo 

de utilização do equipamento (fornecimento de potência) dentro dos 

respectivos limites de perda de vida útil; 

• A proteção intrínseca dos transformadores deve ser especificada de 

forma a considerar a condição de adaptatividade à condição de carga 

e tensão; 

• O sistema deverá incluir monitoração de tendências das variáveis de 

temperatura e evolução dos gases dissolvidos no óleo. 

b) Disjuntores 

• Além do controle digital, deverão ser disponibilizadas as informações do 

número de operações motivadas pelas diversas modalidades de 

comando (atuação por proteção, abertura com e sem carga, etc.), bem 

como do número do total de operações; 

• As especificações dos disjuntores deverão ser atualizadas no sentido de 

considerar a concepção síncrona para esses equipamentos, o que 

implicará em um sistema mais inteligente, submetido a menores estresses, 

repercutindo em menores freqüências de manutenções.  

c) Chaves Seccionadoras 

As especificações, além de considerar o controle intrínseco das chaves como 

sendo digital, deve também considerar uma solução moderna e confiável 

para a informação de posição da chave, isto é, confiabilidade da 

informação, problema que afeta profundamente a segurança do processo. 
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d) Reatores 

Deve ser previsto o chaveamento automático de reatores para as diversas 

modalidades de condicionantes do sistema elétrico sendo, portanto, 

necessária a implementação de um sistema inteligente que as identifique, 

bem como alterações de componentes do equipamento de força. A 

exemplo dos transformadores, devem, também, ser previstos os 

monitoramentos de temperatura de óleo e enrolamento e gases dissolvidos 

no óleo.  

e) Bancos de Capacitores 

Para os bancos de capacitores, deve ser: 

• Dada especial atenção ao controle de queima de células capacitivas. O 

sistema, a ser especificado, deve incluir o fornecimento de todas as 

informações, tais como, quantitativo de células danificadas, nível de 

corrente, desequilíbrio, tendência, etc.; 

• Deve ser previsto o chaveamento automático de bancos de capacitores 

para as diversas modalidades de condicionantes do sistema elétrico 

sendo, portanto, necessária a implementação de um sistema inteligente 

que as identifiquem. 

f) Grupos Motor-Gerador 

Equipamentos de vital importância nas situações de emergências, suas 

especificações técnicas devem prever a implementação dos controles por 

meio de sistemas digitais, devendo os mesmos assumirem as cargas e 

retornarem à condição normal, automaticamente.  

g) Retificadores 

Esses equipamentos tiveram ao longo do tempo, avanços tecnológicos 

importantes, porém as especificações técnicas ainda consideravam a 

implementação dos seus controles, com tecnologia convencional. Assim, foi 

decidido revisar as especificações, a fim de ser previsto um melhor 

detalhamento das funções a serem supervisionadas, tais como: falha nos 
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diodos de queda, bateria em descarga, fuga à terra, sobretensão DC. e AC, 

etc. 

3.4.7.5 Implantação de Ferramentas para Implementação de Técnicas 

Preditivas  

O projeto deve prever a implementação de técnicas preditivas visando a 

otimização da continuidade da operação dos equipamentos de tal forma a 

otimizar as programações de intervenção para manutenção. 

Neste sentido, devem ser contemplados acompanhamentos de parâmetros 

dos equipamentos que viabilizem a constatação de defeitos iminentes ou de 

informações intrínsecas que caracterizem a proximidade de uma condição 

indesejável. 

3.4.7.6 Dimensionamento de Equipamentos 

Considerando a adoção dos sistemas digitais, cujas cargas são 

significativamente menores, adequar os dimensionamentos dos 

equipamentos, particularmente, de baterias, retificadores, grupos motor-

gerador, cabos, TCs, TPs, etc. Com isto, depreende-se a possibilidade de 

drástica redução de custos. 

3.4.7.7 Transformadores de Corrente e de Potencial 

Deve ser buscada a utilização de TCs e TPs com a tecnologia de medição 

óptica. Nos casos de aquisições de equipamentos convencionais, deve-se 

redimensionar as suas cargas, compatibilizando-as com os novos valores dos 

equipamentos digitais. 

3.4.7.8 Adoção de Meios Físicos Modernos Para Comunicações Internas 

Intensificar a utilização de fibra óptica para aquisição de dados dos 

equipamentos de pátio, principalmente, sempre que estes estiverem 

tecnologicamente implementados com sistemas digitais micro-processados. 



  81 

 

3.4.7.9 Automonitoração dos Sistemas Digitais Micro-processados 

Distribuídos 

Adotar para todos os sistemas a função de auto-monitoração, consistindo na 

capacidade que terá o sistema de controle e supervisão digital em executar 

programas que verifiquem a integridade dos circuitos digitais e dos 

equipamentos e circuitos periféricos. 

Esses programas de auto-diagnose devem, sempre, gerar alarmes e isolar a 

região de defeito antes que haja uma operação incorreta do sistema. 

3.4.7.10 Estrutura de Apoio de Comunicação para Trabalhos em LTs 

Devem ser incorporadas ao sistema as funções de oscilografia e localização 

de defeitos, dotando-as de meio de comunicação que minimize os tempos 

de recomposição. 

Deve, ainda, ser considerada uma estrutura de comunicação que viabilize, 

de forma otimizada, a comunicação entre os Centros de Controle, 

considerando os requisitos de velocidade de transmissão para dados e 

arquivos. 

3.4.7.11 Proteções e Controles Adaptativos 

Deverão ser concebidos padrões tais que as proteções e controles 

associados possam ser acessados remotamente, possibilitando confirmação e 

mudança de ajustes, adequação de intertravamento, verificação do estado, 

etc. Além disto, deve-se adotar prioritariamente, proteções e controles que 

possuam a característica de adaptatividade à topologia corrente do sistema. 

3.4.7.12 Padronização de Informações para o Usuário 

Adotar padronizações de informações para os diversos usuários, de forma a 

racionalizar as documentações de projeto e, principalmente, uniformizar os 

procedimentos para as várias atividades e informações.  
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Assim, por exemplo, disposição de telas, representação de equipamentos, 

relatórios, concepção de navegação no sistema, atributos de sinais, etc., 

devem ter suas padronizações definidas. 

3.4.7.13 Cuidados Especiais de Projeto e Construção 

Considerando a maior sensibilidade dos sistemas digitais sobre os 

convencionais, o projeto deve contemplar estudos mais avançados que os 

atuais, no que se refere à interferência eletromagnética, blindagem, 

aterramento, etc. 

Esses estudos devem resultar em recomendações gerais para serem 

aplicadas a todas as instalações do sistema. 

3.4.7.14 Monitoramento de Cabo Baixo e Temperatura da Linha de 

Transmissão 

Buscar, no âmbito do controle de duas instalações interligadas, a 

possibilidade de monitoração da temperatura do cabo, em função da 

temperatura ambiente medida direta ou por estimação, e a corrente da 

linha, com conseqüente verificação, através de imagem mapeada do perfil 

da referida linha, das limitações impostas por cabos baixos.  

3.4.7.15 Registros de Perturbações 

Na medida do possível, esta função deve estar integrada ao sistema de 

MPCCSRA, ao invés da utilização de sistemas stand alone. O processo de 

medição inerente às unidades de proteção já é suficientemente completo 

para, como subproduto, fornecer, a custos menores, as informações de 

oscilografia e localização de defeitos. 

A existência desta função é também de suma importância, no aspecto de 

discussões jurídicas no caso de eventuais ações contra a empresa, no que se 

refere à qualidade do fornecimento de energia. 
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3.4.7.16 Controle Automático de LTC (Load Tap Change) 

Adotar, em nível de projeto, a incorporação da função de paralelismo e 

automatismos de transformadores em unidade de aquisição e 

processamento, integrada ao sistema de proteção, o que proporciona 

significativa racionalização de relés e painéis, devendo, portanto, ser 

buscada a implementação do controle automático de LTC.  

3.4.7.17 Esquemas Especiais de Emergência  

Adotar em nível de projeto a implementação de esquemas especiais, tais 

como, alívio de carga por subfreqüência, reversão de potência em linhas de 

transmissão, sobrecarga de transformadores, subtensão, sobretensão, etc. 

3.4.7.18 Controle de Tensão em Função da Carga 

Os sistemas de controle das instalações deverão, também, contemplar a 

função de controle de tensão local com base na carga. Essa função deverá 

fornecer dados, em determinado modelo, para utilização dos sistemas com 

visão sistêmica visando ao estabelecimento do fluxo de potência ótimo a 

partir de chaveamento de reativo. 

3.4.7.19 Turbina 

As turbinas deverão ter supervisão mínima: 

• De grandezas mecânicas, com ênfase na vazão turbinada, pressão de 

entrada na caixa espiral e de saída no tubo de sucção, para cálculos de 

rendimento e alocação de carga entre unidades, e cavitação, para 

geração dentro da faixa realmente permissível para cada unidade; 

• Dos auxiliares mecânicos, incluindo-se sistema de ar de regulação, sistema 

de vedação deslizante, sistema de supervisão de ruptura de pinos de 

cisalhamento, sistema de óleo de infiltração dos servomotores e sistema 

de óleo sob pressão para trabalhos de regulação; 
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Pode-se vislumbrar uma solução de controle e supervisão conjunta ou 

sistemas de controle autônomos com supervisão conjunta; em qualquer 

dos casos, deve ser considerada a existência, a nível de cada sistema, de 

recursos emergenciais de controle e supervisão; 

• Do sistema de regulação de velocidade, englobando o sistema de 

supervisão de velocidade e proteção de sobrevelocidade. Eles deverão 

ser digitalizados, bem como devem ser incluídos algoritmos para executar 

regulação de freqüência, potência e abertura. Apesar da automação do 

processo, é imprescindível, por motivos de segurança operacional, uma 

alternativa de regulação mecânica manual local e um último nível de 

atuação da proteção de sobrevelocidade totalmente mecânico-

hidráulico e independente de qualquer fonte de energia elétrica. 

Como o processo de partida até “gerador pronto para sincronizar” e 

parada da unidade estão fortemente correlacionados com os auxiliares 

mecânicos da turbina e com o processo de regulação de velocidade, 

deve ser uma tendência implantar este programa como um subconjunto 

dos programas do sistema de regulação ou dos programas de controle e 

supervisão dos auxiliares da turbina, dependendo do porte da instalação.  

3.4.7.20 Gerador 

Deverá ser contemplada a supervisão de temperaturas (ar e água de 

resfriamento, enrolamento de estator e rotor) e valor de entreferro, bem como 

grandezas elétricas (tensões, correntes, potência e energia ativa e reativa), 

para alocação de carga entre unidades. 

Adicionalmente, a supervisão programada de descargas parciais em 

enrolamentos estatóricos será um instrumento para a manutenção preditiva. 

Para os auxiliares mecânicos, incluindo-se sistema de resfriamento, sistema de 

frenagem e levantamento, sistema de proteção anti-incêndio: deve-se 

perseguir uma solução de controle e supervisão conjunta ou sistemas de 

controle autônomos com supervisão conjunta. Em qualquer dos casos, deve 
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ser considerada a existência, a nível de cada sistema, de recursos 

emergenciais de controle e supervisão. 

O sistema de regulação de tensão, por sua vez, deverá ser digitalizado 

incluindo-se algoritmos para regulação e estabilização de potência, 

operando com sinal de potência acelerante (potência elétrica e freqüência). 

Mesmo com a automação do processo, através da digitalização das 

grandezas intervenientes e micro-processamento, é imprescindível, por 

motivos de segurança operacional, uma alternativa de regulação manual 

local. 

Finalmente, o sistema de proteções elétricas do gerador deve ser digitalizado, 

incluindo-se recursos de oscilografia, agregados ao sistema de controle e 

supervisão dos seus auxiliares. 

3.4.7.21 Mancais 

Usualmente os mancais fazem parte do fornecimento do gerador e da 

turbina, dentro de critérios definidos pelo usuário e seguindo as características 

particulares de cada tipo de unidade. Evidentemente, por esta razão, eles 

podem ser incluídos nos sistemas auxiliares de gerador e turbina, seguindo os 

critérios de implantação já, para eles, explicitados. Entretanto, face às suas 

peculiaridades operacionais e construtivas, que são comuns, deve-se 

considerá-los, também, como elementos específicos. 

Em sendo assim, devem ser implantados, para os mancais e seus sistemas 

auxiliares (refrigeração e circulação de óleo e água) controles digitalizados e 

supervisão de temperaturas (metal e óleo), vazões (óleo e água de 

refrigeração) e vibrações. 

Finalmente, para segurança adicional, sistemas de proteção de temperatura 

por acionamento mecânico devem ser previstos.  
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3.4.7.22 Comportas de Tomada D’água 

Deverá ser considerado para o sistema em apreço, o controle automatizado 

da comporta de tomada de água, seus auxiliares, supervisão de equilíbrio de 

pressão na abertura e vibração durante a operação, atuação de proteções 

e medição de grandezas operacionais. 

Com a automação dos diversos processos que se desenrolam na usina 

hidráulica, viabiliza-se sua integração e sua gerência numa entidade única. 

Assim, deixa esta usina de ser um conjunto disperso de equipamentos e 

eventos, integrados apenas pela ação e atenção do Homem, para se tornar 

um processo unificado que agora, a este Homem, fornece informações e 

subsídios consistentes para a tomada de decisões. 

Para determinado nível de complexidade dos problemas, deve-se considerar 

a liberação do Homem do encargo decisório usando para tal a 

autodiagnose, implementando-se, assim, procedimentos corretivos 

alternativos nos seus processos automatizados. 

Se ao processo de automação desta usina, integra-se, também, a operação 

de sua subestação elevadora e no caso da geração hidroelétrica, o 

processo de gestão do vertedouro e supervisão dos parâmetros físicos de 

comportamento estrutural da barragem, amplia-se o universo da unicidade 

de informações e, em conseqüência, proporciona-se uma gerência 

eletroenergética unificada do complexo usina-barragem-lago. 

Assim, deverão ser elementos sempre presentes no projeto das novas usinas: 

(i) o ordenamento e hierarquização das estruturas funcionais; (ii) subsistemas 

de controle e supervisão distribuídos, providos de controle adaptativo e 

atuação autônoma, auto-supervisão, autodiagnóstico e autocorreção; (iii) 

transferência de informações entre subsistemas via redes de comunicação; 

(iv) processamento centralizado de grande volume de dados, utilizando-se 

ferramentas de análise matemática e estatística; (v) apresentação em tempo 

real de estados e resultados; (vi) facilidades e flexibilidade de registro, acesso, 
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tratamento e disseminação da informação; (vii) interface homem-máquina 

de fácil operação, entendimento e aprendizado. 

Em conseqüência da unicidade e da coerência das ações de controle e do 

fluxo de informações, ocorrerá um incremento na disponibilidade e 

confiabilidade das instalações, com ganhos econômicos facilmente 

mensurados ao longo do tempo de operação. 

Adicionalmente, a disponibilidade da informação de uma forma facilmente 

partilhada, pelo uso das redes de comunicação, que são inerentes ao 

processo de automação, levará a sua disseminação, com reflexos intensos no 

processo corporativo. Com a automação e o advento das redes para o fluxo 

da informação, viabiliza-se que todos saibam o que desejam saber, 

independentemente do desejo e da vontade de qualquer um. Assim, todos 

podem desenvolver seus processos de tratamento desta informação e retirar 

dela os elementos para atingir seus objetivos. 

Estas facilidades operacionais deverão ser implementadas considerando-se a 

operação unificada numa mesma rede das unidades geradoras e seus 

periféricos com os sistemas periféricos da usina, vertedouro e barragem, 

também digitalizados e incorporando processamento lógico local. 

O Centro de Operação Local de Usina deverá incorporar todas as facilidades 

operacionais, de processamento e conversacionais, tanto para atingir o nível 

do processo como para atingir níveis hierárquicos mais elevados. 

Os principais sistemas auxiliares de uma usina podem ser agrupados segundo 

o seguinte critério: 

• Sistemas com controle e supervisão digitalizados locais e facilidades para 

comando e supervisão remotos via rede; 

• Sistemas de alimentação em corrente alternada e contínua para força e 

controle; 

• Sistemas auxiliares mecânicos gerais, incluindo sistema antincêndio de 

trafos elevadores e reguladores, sistema de drenagem e esgotamento e 

sistema de ar comprimido de uso geral; 



  88 

 

• Carregadores e supervisão de carga em baterias; 

• Comportas de vertedouro; 

• Sistema de medida de nível do reservatório. 

3.4.7.23 Sistemas Geradores de Emergência 

Os sistemas geradores de emergência constituem-se em verdadeiras mini 

usinas, normalmente térmicas a diesel, alimentando barrramentos de 

emergência, segundo critérios definidos em cada projeto. Devem ser 

totalmente automatizados em todos os seus processos, operando 

completamente desassistidos e permutando com a rede dados considerados 

essenciais em cada projeto.  

O sistema de controle das comportas de vertedouro e de medição do nível 

do reservatório, bem como o sistema de supervisão de vazões turbinadas e 

vertidas, inserem-se, também, e de forma marcante, no processo de gestão 

hidroenergética, para o qual fornecem dados importantes para as decisões 

operacionais. Portanto, é essencial que estes dados sejam disponibilizados em 

tempo real, quer a nível de instalação, quer a nível hierárquico superior, para 

que possam servir de insumo para os procedimentos de gestão. 

A automação da aquisição de dados meteorológicos e hidrológicos e da 

gestão do recurso energético renovável armazenado nos reservatórios, 

deverá ser realizada. A existência de infra-estrutura física e lógica para o 

processamento destes eventos em tempo real, com a possibilidade de 

previsões mais realistas e o conhecimento do desempenho dos consumidores, 

permitirá uma alocação otimizada deste recurso, levando a um ganho de 

produtividade. 

No caso de sistemas geradores de origem térmica do tipo turbinas a gás de 

ciclo combinado, sua inserção dentro deste plano diretor deve considerar 

suas particularidades construtivas, em face de que os fornecimentos são 

constituídos de unidades completas, incluindo controle e supervisão tanto a 

nível local como em nível da usina. 



  89 

 

3.5 O Estado Atual da Arte do Controle de Processo 

No item anterior foi apresentada uma visão prospectiva, firmada nos idos de 

1994/1996, que, como já dito, continua muito atual. A conclusão que se 

chega, ao se analisar as estratégias alocadas ao PDAO, e que constituíam 

visões bastante avançadas à época, é que cerca de 80% das orientações, 

apresentadas no item 3.4.8 (Impacto da Automação Sobre a Concepção 

dos Projetos) não puderam ser desenvolvidas em função de indisponibilidades 

de sensores, convenientemente fornecidos nos principais equipamentos de 

pátio.  

Somente para tornar pragmática a discussão, considere-se o advento de 

uma chave seccionadora. Dentre os diversos equipamentos que compõem 

uma instalação, a seccionadora preenche o grupo dos de menor 

complexidade tecnológica. Entretanto, a qualidade dos seus contatos 

auxiliares, portanto, da informação do seu estado (aberto ou fechado), 

constitui um dos maiores problemas da área de controle e proteção.  

Um esquema de proteção de barra, por exemplo, uma das mais importantes 

garantias de uma subestação, tem sua performance altamente impactada 

em função do uso dos contatos das chaves seccionadoras. Tanto é assim que 

um sem número de esquemas desse tipo é, simplesmente, desativado com o 

argumento de que o risco e as conseqüências de uma falha de operação, 

motivada pelos contatos auxiliares, suplanta a possibilidade de uma 

operação devida. É a dolorosa constatação de se considerar melhor 

desativar do que manter o esquema em operação. 

É dentro desse contexto que se mostra indubitável a necessidade que têm os 

fabricantes de investir tecnologicamente nos sensores que possibilitem, não 

apenas o controle eficiente, mas, também, um gerenciamento prospectivo 

da “saúde” do equipamento. No intuito de tornar ainda mais claro o que se 

quer enfatizar, considere-se um TC.  

Ora, é através de TC’s que se obtém a imagem da corrente real que trafega 

num determinado elemento de circuito. Um dos grandes problemas do TC é, 
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em certas condições, o saturamento do seu núcleo, repercutindo em valores 

secundários de corrente não precisos ou confiáveis. Além disso, entre o TC, 

localizado no pátio, e uma proteção que precisa ser alimentada, por 

exemplo, há um caminho, muitas vezes longo, resultando em maior carga e, 

portanto, na necessidade do seu maior dimensionamento. Também não é de 

se desprezar os riscos (um dos maiores numa instalação) de que o secundário 

de um TC venha a ser, inadvertidamente, aberto. 

O quer se quer ressaltar com clareza é que a baixa qualidade das 

informações obtidas dos equipamentos, para se efetivar um controle 

eficiente, ainda não é uma questão resolvida. Pelo contrário, é uma situação 

absolutamente carente, tanto quanto real. Ora, se para utilização dos 

controles essa questão é relevante, muito mais será quando se deseja utilizar 

os dados para um monitoramento em tempo real que produza informações 

preditivas do estado do equipamento ou de sua situação de vida útil. 

Imagine-se um transformador de potência. Sabe-se que as descargas 

parciais, que ocorrem, sistematicamente, fragilizam a sua “saúde” e, de 

repente, o que parece ser um problema irrelevante, torna-se “a gota 

d’água”. É claro, e isso será motivo de discussão no próximo capítulo, que o 

desejo de todos é que possa existir um acompanhamento mais preciso da 

situação interna do equipamento, o que, em que pese os esforços, ainda é 

um assunto carente para ser melhor resolvido. 

Feitas essas considerações, e para corroborar tudo o que foi exposto, será 

apresentada, de forma resumida, a concepção do projeto de controle de 

processo da Usina de Xingó, que data de 1996, e do recente sistema da 

subestação de Tauá (2005), ambos empreendimentos pertencentes à Chesf. 

Nesse sentido, será efetivada uma avaliação da evolução ocorrida. 
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3.6 O Projeto de Xingó  

a) Concepção 

O projeto de Xingó, concebido de 1991/1992, portanto, a cerca de quinze 

anos, incorporou técnicas avançadas, atualmente plenamente dominantes, 

como é o caso da orientação a objeto e de sistema distribuído. 

A figura 3.2, mostrada a seguir, apresenta os locais de controle do 

empreendimento – subestação, casa de máquinas e vertedouro, enquanto a 

figura 3.3 mostra as interligações entre os referidos locais, efetivadas por meio 

de fibras ópticas. O controle centralizado do empreendimento encontra-se 

na casa de máquinas e a subestação e o vertedouro funcionam na 

concepção de operação desassistida. 

 
FIGURA 3.2 – Xingó – Locais de controle 

FONTE: Chesf 

 

 
FIGURA 3.3 – Xingo – Interligações em fibra-ótica 

FONTE: Chesf 
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Na figura 3.4, mostrada a seguir, o empreendimento de Xingó é representado 

como um (grande) objeto e cada um dos sub-setores funcionais do 

empreendimento (máquinas 1 a 6, bays A a F, barras 1 e 2 e vertedouro) 

significando, também, objetos correspondentes. A partir da máquina 6, por 

exemplo, são gerados outros objetos (turbina), que geram outros mais 

(bomba, serviços auxiliares DC, etc.). A usabilidade das características dos 

objetos gerados de cada “objeto pai” constitui uma importante vantagem 

para o projeto. 

Por sua vez, a figura 3.5 apresenta uma árvore conceitual dos objetos, 

identificando-se, por exemplo, a ligação do objeto “bay A” ao objeto 

“gerador”. 

.......

.......
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FIGURA 3.4 – Xingó – Subsetores funcionais 

FONTE: Workstatement of Xingó Power Plant 

 

Sistema Vertedouro Bay A ...... Bay F

G

G6

Linha Curta Linha Longa Grupo X Grupo Y Grupo ZLinha Curta Linha Longa Grupo X Grupo Y Grupo Z

Turbina ExcitaçãoGerador Tom. Dágua Trafo

Proteção Isoladoras SASeccionadora Unid G1 Disj YProteção Isoladoras SASeccionadora Unid G1 Disj Y

 
FIGURA 3.5 – Xingó – Árvore conceitual dos objetos 

FONTE: Workstatement of Xingó Power Plant 

A figura 3.6, mostrada a seguir, apresenta a hierarquia do controle, onde 

pode ser observada a existência de: (i) cinco níveis de comando (localíssimo, 
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convencional local, micro-processado local, micro-processado central e 

remoto); (ii) uma rede local de computadores, instalada na sala de 

comando; (iii) duas redes locais de unidades terminais remotas, sendo uma 

na casa de máquinas e outra na subestação; (iv) conexão das três citadas 

redes, sendo que entre a casa de máquinas e a subestação a conexão é 

feita via fibra óptica e entre a sala de comando e o nível local da usina, a 

conexão é efetivada via cabo coaxial. 
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FIGURA 3.6 – Xingó – Hierarquia de controle 
FONTE: Workstatement of Xingó Power Plant 

 

 
FIGURA 3.7 – Xingó – Sistema de Controle 

FONTE: Workstatement of Xingó Power Plant 
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A figura 3.7, mostrada anteriormente, apresenta a arquitetura completa do 

sistema. 

A aquisição de dados, totalmente redundante, é feita por meio de relés 

auxiliares que, por sua vez, alimentam as unidades terminais remotas. A figura 

3.8, mostrada a seguir, apresenta o referido sistema de aquisição de dados.  

 

+

 
FIGURA 3.8 – Xingó – Sistema de aquisição de dados 

FONTE: Workstatement of Xingó Power Plant 

 

Finalmente, a figura 3.9 apresenta o sistema de registro de perturbação, 

contemplando as ferramentas de análise, incluindo as funções de localização 

de defeitos e de oscilografia, com transmissão remota de dados.  

 
FIGURA 3.9 – Xingó – Sistema de registro de perturbação 

FONTE: Workstatement of Xingó Power Plant 
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b) Comentários sobre o projeto de Xingó  

De forma resumida, apresenta-se a seguir alguns pontos de reflexão. 

• O sistema é, ainda, bastante atual, seja em concepção, seja na 

tecnologia dos equipamentos. 

• A automação do processo é tal que o vertedouro, a subestação e a casa 

de máquinas funcionam na condição de operação desassistida.  

• Em função de não ter disponibilidade para aquisição dos dados 

diretamente nos equipamentos, que pudessem alimentar o sistema via 

fibra óptica, por exemplo, a citada aquisição é feita indiretamente, 

introduzindo-se relés de interface. 

• Verificou-se uma indisponibilidade de informações dos equipamentos que 

permitissem, aproveitando a capacidade de processamento do sistema, 

viabilizar o desejado monitoramento inteligente. Essas informações, nos 

termos do PDAO, foram colocadas como meta para os futuros projetos.   

• O sistema de registro de perturbações introduziu um novo conceito, com 

rede de transmissão de dados para duas centrais de análise, uma no 

empreendimento e outra na sede, no Recife. 

• O sistema Casa de Máquinas – Subestação – Vertedouro opera em rede, 

com os setores conectados via cabos coaxiais ou de fibra óptica, o que se 

constitui em grande diferencial quando comparado com projetos 

convencionais, como os de Paulo Afonso e Sobradinho, por exemplo. 

Nesses empreendimentos foram utilizadas extensas e onerosas galerias de 

cabos blindados, única opção existente à época. 

A conclusão é que a instalação foi contemplada com um sistema moderno, 

com processamento distribuído, de alta capacidade e flexibilidade, 

entretanto, para os que projetaram ficou a sensação de que se poderia ter 

feito muito mais, o que não foi possível por limitação tecnológica dos 

equipamentos principais, como turbina, gerador, transformador, etc. 
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c) Projeto de Tauá  

A figura 3.10 apresenta a concepção do sistema da subestação Tauá, em 

230 kV.  

 
FIGURA 3.10 – Tauá – Sistema de controle 

FONTE: Chesf 

Conforme pode ser verificado, passados cerca de quinze anos entre os dois 

projetos (Xingó e Tauá), a diferença básica é a evolução obtida por meio da 

implementação da norma IEC 61850. Como será discutido posteriormente, o 

citado modelo IEC resolve a importante questão de compatibilizar, numa 

mesma rede, equipamentos de diferentes fornecedores. No mais, os 

conceitos dos dois projetos, em que pese o extenso período de tempo 

decorrido, são semelhantes.  

O ponto de maior consideração é a, ainda, inexistência de disponibilidade 

de informações em qualidade e quantidade que permitam a efetiva 

modernização do sistema elétrico, compatível com os desafios e exigências 

do século XXI. 
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3.7 Conclusões do Capítulo 

Este capítulo apresentou uma visão do entendimento a ser dado à função 

“controle”, em um sistema de potência, além de manifestar a idéia da 

importância dos sistemas de Medição, Proteção, Comando, Controle, 

Supervisão, Regulação e Automação que, em última análise, constituem o 

Sistema de Controle de Processo.  

Foi apresentado um histórico da evolução do controle de processo ou do 

MPCCSRA, bem como os impactos positivos que a automação produz como 

instrumento de suporte ao planejamento e à implantação do sistema elétrico. 

Finalmente, o autor apresentou os requisitos, considerados mínimos, para 

obtenção de um processo de automação com monitoramento inteligente. 

Além disso, demonstrou, através de concepções de projetos implantados, 

que a evolução da automação e do monitoramento inteligentes nos últimos 

quinze anos deixou a desejar em função de falta, por parte dos fabricantes, 

de investimentos tecnológicos. 

Este capítulo cria as condições para o desenvolvimento do capítulo 4, que 

possui dois focos primordiais. O primeiro diz respeito à prospecção do atual 

estado da arte no espectro das tecnologias, direta ou indiretamente 

envolvidas na automação e no monitoramento, fazendo-o com suporte de 

parte das referências pesquisadas, incluída a realidade virtual, os sensores 

ópticos, acústicos, etc. O segundo, circunscrevendo a abordagem ao 

transformador de força, são apresentadas as tendências no campo do 

monitoramento e automação. 

Ao leitor, encarece-se observar a seqüência estratégica do trabalho. Tem-se, 

até aqui, acumulados os esclarecimentos quanto ao modelo vigente do setor 

elétrico, bem como quanto à abrangência, necessidade e objeto do 

controle de processo, obtendo-se, assim, os fundamentos para promover o 

entendimento do estado da arte da automação e do monitoramento, 

motivo central do próximo capítulo. 
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Capítulo 4 

O Estado Atual e Prospectivo da Arte do 

Controle de Processo 

 

4.1 Abordagem do Capítulo 

O objetivo deste capítulo é o de apresentar o estado atual e futuro da arte 

do processo de controle aplicado ao setor elétrico. Será efetivada uma 

prospecção tecnológica, não apenas na área de proteção e controle de 

instalações, mas, também, nos novos desenvolvimentos que possam agregar 

valores a projetos de monitoramento.  

Será indicada a tendência futura dos projetos das instalações, ressaltando-se 

de um lado, a revolucionária norma IEC 61850, e, de outro, a necessidade de 

maior conjunção de esforços por parte dos fabricantes de equipamentos de 

pátio no que se refere à disponibilização de sensores adequados ao estado 

da arte. 

Finalmente, o autor, com base no cenário tecnológico, apresentará uma 

proposta de modelo para futuros desenvolvimentos de projetos, no qual 

procura dar ênfase ao processo de monitoramento de equipamentos, 

atualmente pouco desenvolvido, tudo com fulcro na possibilidade de 

intensificar um processo de melhor acompanhamento de suas vidas 

operacionais, com predição de estado mais eficiente.   
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4.2 Apresentação 

No capítulo anterior foi feito um histórico para apresentar o estado da arte no 

âmbito do controle de processo. Para tal, entendeu melhor o autor 

apresentar duas visões, uma de caráter prospectivo e outra com ênfase no 

pragmatismo.  

Na primeira visão – a prospectiva, apresentou uma série de funções de 

automação e de monitoramento que, num determinado momento, se 

entendia como desejáveis e necessárias a fim de se obter um controle ótimo 

sobre o sistema elétrico. Nesse sentido, foram descritos as necessidades e os 

impactos ensejados na arte de planejar o sistema, tendo como base o Plano 

de Automação da Operação, desenvolvido pela Chesf. 

Cabe ressaltar que o referido plano remonta ao ano de 1996 e que sua 

conceituação sofreu forte influência do detalhamento do projeto 

(workstatement) da Usina Hidrelétrica de Xingó, concebido em 1991/1992 e 

implementado em 1994, bem como do projeto do Sistema de Controle 

Supervisivo – SCS. 

Assim, para fazer face à segunda visão – a pragmática, foi apresentada a 

concepção do projeto da citada usina hidrelétrica. Por outro lado, para que 

não restasse indefinido o que ocorreu entre o período 1994/1996 e os dias 

atuais, foi apresentada a concepção do projeto da subestação de Tauá, 230 

kV, que data de 2005, concorrendo para possibilitar ao autor fazer uma 

avaliação do status atual, ou seja, “o onde estamos”. 

Firma-se, assim, a posição do “onde estamos” na arte da concepção dos 

projetos de controle de processo atinentes ao setor elétrico. Dentro deste 

contexto, antes de tecer comentários sobre a tendência de futuro para os 

citados projetos, o autor, a partir de ampla pesquisa, apresenta avanços 

tecnológicos em diversas áreas do desenvolvimento, os quais deveriam 

constituir os pilares de sustentação para embasar a perspectiva da futura arte 

de projetar. 
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Em seguida, apresenta-se a tendência futura prospectiva da concepção de 

projetos que, no entendimento do autor, não aproveita, em sua plenitude, o 

potencial de opções tecnológicas disponíveis. 

O autor apresenta seu modelo conceitual em que a automação e o 

monitoramento são encarados com um maior nível de percepção, utilizando-

se, para tal, ambientes e realidade virtual, alimentada por informações reais 

do processo.  

Em resumo, a partir do que aponta a tendência mundial, o propósito do autor 

é o de mostrar carências nas atuais soluções e, em função disto, apresentar o 

que poderia ser, no seu entendimento, a melhor tendência. Para tal, parte do 

espectro tecnológico obtido na pesquisa para, com base nela, idealizar o seu 

modelo. Ressalte-se que a base visionária tecnológica é a mesma, tanto para 

suportar o que aponta a tendência mundial, quanto para amparar o modelo 

defendido pelo autor. 

Portanto, a diferença entre as duas tendências apresentadas reside, 

exclusivamente, no modelo, ou seja, na forma de percepção do “onde 

queremos chegar”. 

Finalmente, no que se refere à prospecção tecnológica, a opção do autor foi 

a de apresentar concepções e conclusões obtidas de parte das referências 

pesquisadas, alocando-as em quatro blocos distintos: (i) tecnologia de 

equipamentos de pátio; (ii) avanços na área de tecnologia de sensores 

ópticos; (iii) técnicas de realidade virtual; (iv) monitoramento de 

equipamentos. 

4.3 Prospecção do Estado Atual da Tecnologia   

4.3.1 Tecnologia de Equipamentos de Pátio 

Foram pesquisadas referências atinentes à evolução tecnológica em 

equipamentos de pátio. Dentre aquelas pesquisadas, listadas no tópico 

“Referências” desta dissertação, julgou-se importante efetivar síntese da 

considerada a seguir. 
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4.3.1.1 Optical Technology: A New Generation of Instrument Transformer, 

by Andrew Klimek, B.Sc., M. Sc. Electricity Today, 2003. [Klimek, 

2003] 

O trabalho é voltado para sensores ópticos aplicados a medição de corrente 

e tensão o que proporciona vantagens como: (i) alta precisão; (ii) grande 

faixa dinâmica; (iii) peso e tamanho reduzidos; (iv) baixo esforço de 

manutenção; (v) baixa carga; (vi) não satura, como ocorre com os sistemas 

convencionais; (vii) a aquisição de dados, na forma digital, pode ser feita 

pelos relés, diretamente dos Transformadores de Corrente e de Potencial (TC’s 

e TP’s); (viii) imunidade à agressividade eletromagnética do ambiente. 

Essa é uma expectativa, cabe ressaltar, já vislumbrada em 1996, quando da 

elaboração do PDAO. O autor do trabalho relata a instalação desses 

equipamentos na Hydro-Quebec e em outras empresas. Indubitavelmente, o 

advento de TC e TP em tecnologia ótica consiste num grande avanço para 

os sistemas elétricos, particularmente para as aplicações de automação e 

monitoramento.  

Abaixo, transcreve-se um importante texto do trabalho, que por si só expressa 

a importância do assunto.  

“Optical sensor technology could truly revolutionize the transmission 

and distribution industry. With an inherently digital signal, optical 

sensors can be utilized in ways that are not possible with conventional 

analog signals. Imagine an all-encompassing digital substation with 

digital communication between voltage and current sensors, relays, 

meters, controls, SCADA functions, breakers and switches. Design, 

maintenance, testing and commissioning within a substation could be 

streamlined considerably”. 

A conclusão do trabalho não poderia ser diferente. Enfatiza que a indústria 

está mudando e a inovação, que está ocorrendo num grande espectro de 

áreas tecnológicas, influenciará o futuro de forma significativa. Nesse sentido, 

o autor do trabalho visualiza que os benefícios virão, para a área em foco, 
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mais significativamente do avanço na tecnologia de fibras ópticas, projetos 

eletrônicos, engenharia de potência e engenharia de software.     

4.3.2 Avanços na Área de Tecnologia de Sensores Ópticos 

4.3.2.1 Integrated Optical Sensors for 3D Vision, Andrea Simoni, Lorenzo 

Gonzo e Massimo Gottardi – IEEE 2002 [Andrea 2002] 

O trabalho apresenta dois exemplos de sensores ópticos integrados, 

adequados para serem usados em sistemas de medição 3D, baseados em 

duas técnicas, a de triangulação óptica e de tempo indireto decorrente. 

Os autores demonstram, de forma inequívoca, a factibilidade do uso de 

sensores ópticos para dar suporte à manipulação de informações no campo 

da visão 3D. 

4.3.2.2 Development of Kerr Electro-optic 3-d Electric Field Measuring 

Technique and its Experimental Verification, R Shimizu, M. 

Matsuoka, K. Kato e outros, IEEE 1996 [Shimizu 1996] 

A técnica de mapeamento eletro-óptico de campo é um método de 

medição direto de distribuição de campo elétrico em dielétricos líquidos.  

Neste sentido, utilizando essa técnica, os autores desenvolveram um método 

de medição de distribuição de campo elétrico de dielétricos líquidos no 

ambiente 3D.  

Foram derivadas as equações e confrontados os resultados teóricos com os 

obtidos no trabalho, tendo os mesmos sido considerados satisfatórios.  

É importante ressaltar que, conforme assegurado pelos autores, as equações 

obtidas foram verificadas experimentalmente para medição do campo 

elétrico em óleo de transformador, mostrando-se os resultados compatíveis 

com os valores teóricos, o que se constitui uma excelente perspectiva. Uma 

medição do campo em apreço certamente será uma variável importante 

para a otimização do monitoramento de um transformador, por exemplo. 
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4.3.2.3 Application of Optical Fiber Sensor for Partial Discharge Detection 

in High-voltage Power Equipment, Abbas Zargari e Trevor R. 

Blackburn – University of New South Wales - Australia, IEEE 1996 

[Abbas 1996] 

Modified Optical Fiber Sensor for PD Detection in High-Voltage 

Power Equipment, Abbas Zargari e Trevor R. Blackburn – University 

of New Soulth Wales - Australia, IEEE 1996 [Trevor 1996] 

Os trabalhos abordam a importante e desafiadora questão de descarga 

parcial em equipamentos de alta tensão. Serão ressaltados alguns aspectos 

depreendidos da referência em apreço, no que se refere aos Métodos de 

Medição de Descargas Parciais. 

Durante o ciclo de vida útil de um equipamento, a capacidade dielétrica de 

suas partes diminui em função de efeitos acumulativos devidos a estresses de 

natureza térmica, elétrica e mecânica. Neste sentido, busca-se ter sistemas 

contínuos de monitoração e diagnóstico a fim de prevenir interrupções de 

fornecimento e danos causados por falha de isolamento, o que, via de regra, 

repercute em altíssimos custos. 

A figura 4.1, mostrada a seguir, apresenta o quantum de responsabilidade de 

vários tipos de monitoramentos, significando que as descargas parciais dão 

indicação mais cedo de problemas de isolamento. 

 
FIGURA 4.1 – Tipos de Monitoramento versus Nível de Descarga 

FONTE: [Abbas 1996] 
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Ressalte-se que a maioria dos problemas de falhas de isolamento é causada 

por Descargas Parciais, significando sucessivas descargas elétricas em um 

ambiente com partes isolantes. Mesmo que, eventualmente, as descargas 

possam ser de baixo teor de liberação de energia, as suas repetições vão, ao 

longo do tempo, debilitando o isolamento até o ponto em que, sem 

aparentar situação de perigo, ocorre a falha definitiva, rompendo o 

isolamento que seria necessário para manter o equipamento em 

funcionamento. 

Assim, quanto melhor for o acompanhamento das descargas parciais que 

ocorrem num equipamento, maior a probabilidade de predição de 

problemas, maximizando, conseqüentemente, a utilização do bem. 

Em geral, as técnicas de medição de descargas parciais são divididas em três 

agrupamentos, a saber, o elétrico, o acústico e o químico, podendo ser na 

forma invasiva (com sensores internos ao equipamento) e não-invasiva (com 

sensores externos ao equipamento). 

Nos métodos elétricos as descargas são medidas diretamente e possuem boa 

precisão, porém necessitam baixo nível de ruído do sinal aquisitado, 

calibração precisa e de estar em ambiente imune a interferências, o que, em 

geral, somente se obtém em laboratórios. Assim, o método sob discussão é, 

nesse sentido, limitado. 

Os métodos acústicos são usualmente utilizados para detectar e localizar 

descargas elétricas de forma indireta. Basicamente, a descarga elétrica 

produz ondas de pressão ultra-sônicas que se propagam através do meio 

ambiente, conforme mostrado na figura 4.2, a seguir. 
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FIGURA 4.2 – Método Acústico 

FONTE: [Thomas 2005] 

Transdutores de pressão convertem as ondas originadas em sinais elétricos 

que, então, a partir de um processo de medição de tempo na forma de 

triangulação, indica a provável posição do defeito. Na prática, são 

distribuídos sensores pela carcaça do equipamento, onde se deseja praticar 

o monitoramento. 

O grande problema dessa metodologia é que o meio de propagação das 

ondas não é homogêneo. Até alcançar os sensores, as ondas atravessam um 

meio com obstáculos diversos implicando em diferentes velocidades de 

propagação. Ora, como a comparação de tempo é essencial nessa 

metodologia, conclui-se que sua precisão fica comprometida. 

Portanto, uma forma de minimizar essa questão é buscar fazer a aquisição da 

informação de forma direta, de sorte que o meio de transmissão das ondas 

não seja um fator de degradação, que comprometa a medição. Neste 

sentido, fibras ópticas são ideais para serem usadas como sensores invasivos 

porque elas são quimicamente neutras e eletricamente não condutoras, não 

afetando, portanto, a integridade do meio isolante. 

Além disto, as fibras possuem imunidade a componentes eletromagnéticas, 

sendo, assim, apropriadas para operar em ambientes agressivos. Ademais, a 

precisão na medição é possível em função do desenvolvimento alcançado 

para os sensores ópticos.  

A conclusão é que colocando-se sensores ópticos internamente ao 

equipamento serão obtidos resultados extremamente mais precisos no 
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processo de monitoramento dos equipamentos [Phung 1991, Blackburn 1992, 

Zargari 1995].      

O trabalho dos mesmos autores, intitulado “Modified Optical Fiber Sensor for 

PD Detection in High-Voltage Power Equipment, Abbas Zargari e Trevor R. 

Blackburn – University of New Soulth Wales - Australia, IEEE 1996 [Abbas 1996]”, 

apresenta idêntica abordagem, fixando-se, entretanto, na aplicação em um 

transformador de força.  

Ainda da autoria dos citados autores, a referência, intitulada “Acoustic 

Detection of Partial Discharge Using Non-intrusive Optical Fibre Sensors, Abbas 

Zargari e Trevor R. Blackburn – University of New Soulth Wales - Australia, IEEE 

1997 [Abbas 1997]”, apresenta uma aplicação de descarga parcial num 

Transformador de Corrente – TC, utilizando a alternativa não invasiva.  

O trabalho apresenta as figuras 4.3.a, 4.3.b e 4.3.c, mostradas a seguir. A 

primeira mostra um TC de 66 kV, indicando o posicionamento da fibra. A 

segunda é uma mostra simplificada do sistema de medição e, finalmente, a 

terceira mostra os resultados obtidos com a medição com fibra óptica e com 

piezo-elétricos sensores.    

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.3.a – TC de 66 kV mostrando o posicionamento da fibra 
FONTE: [Abbas 1997] 
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FIGURA 4.3.b – Montagem do Sistema de Medição 

FONTE: [Abbas 1997] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.3.c – Resultados das Medições 
FONTE: [Abbas 1997] 

 

A considerar os trabalhos enfocados, a conclusão, como era de se esperar, é 

que o uso de fibras/sensores ópticos para avaliação de descargas parciais 

em equipamentos constitui uma expectativa altamente positiva para o futuro 

do controle de processo aplicado ao setor elétrico, aí incluída a função de 

monitoramento. 
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4.3.2.4 A Discharge Locating System Using Waveguided Acoustic Signals 

and Fiber-Optics Transmission, Stylianos I. Halkiadis, Nikiforos G. 

Theofanous e Derek A. Greaves – IEEE 1996 [Stylianos 1996] 

O presente trabalho segue a mesma tese dos dois anteriores. A única 

diferença ocorre na implementação do sistema. Na realidade, os autores 

utilizaram um equipamento similar a um estetoscópio que “ouve o sinal” e, 

através de transdutor, transforma o sinal acústico em ótico. Finalmente, por 

meio de uma fibra, o envia para uma estação de análise. 

Portanto, o uso de sistema óptico vem sendo bastante aprofundado, 

indicando uma boa perspectiva futura. 

4.3.3 Realidade Virtual 

Com a intenção de apresentar o estado atual dessa tecnologia aplicada à 

área do setor elétrico, foram pesquisadas diversas referências. O que se 

observa é uma tendência alentadora no sentido da sua utilização, sendo de 

se ressaltar as áreas de: (i) aplicações em engenharia; (ii) treinamento; (iii) 

visualização do sistema de potência no campo 3D; e (iv) simulações do 

sistema elétrico, 

Com fulcro na idéia de prover o leitor do mínimo de informações conceituais 

acerca do assunto, apresentam-se, a seguir, algumas considerações gerais.  

• Realidade Virtual é uma tecnologia de interface avançada entre um 

usuário e um sistema computacional. O seu objetivo é criar, para o 

indivíduo, o máximo de sensação de realidade sobre determinado 

fenômeno, levando-o a adotar essa interação como uma de suas 

realidades temporais, o que é efetivado em tempo real, com o uso de 

técnicas e de equipamentos computacionais que ajudem na ampliação 

do sentimento de presença do usuário. 

• A Realidade Virtual não se circunscreve apenas à sua compreensão como 

simulação de uma realidade. Ela se estende a uma percepção de um 
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universo, não real, de ícones e símbolos, mas que permeado por um 

processo de significação fornece créditos de um universo real.  

Em resumo, trata-se de uma realidade ficcional que a partir do uso de 

relações intelectuais, a compreendemos como sendo muito próxima do 

universo real que conhecemos. 

• Em geral, consideram-se dois tipos de interações, a imersiva e não-

imersiva. Na imersão, o usuário tem a sensação real de estar dentro do 

mundo virtual, utilizando para isso alguns tipos de dispositivos que 

permitem provocar essa sensação, como os capacetes e a própria 

carverna digital, por exemplo. 

Neste sentido, é importante ressaltar que a Realidade Virtual, embora 

originalmente tenha se vinculado apenas à condição imersiva, evoluiu 

instituindo o tipo não-imersivo, realizado com o uso de monitor comum, no 

qual o usuário manipula o ambiente virtual através de um dispositivo de 

entrada qualquer, como por exemplo, teclado ou mouse. 

Assim sendo, para os diversos campos de necessidades do setor elétrico 

(planejamento, operação, simulação, treinamento, etc.), entende o autor 

dessa dissertação tratar-se de uma ferramenta tecnológica de engenharia 

que proporciona uma grande oportunidade de diminuição de custos, de 

otimização de projetos, de simulações de situações, na prática não 

simuláveis, de percepção de fenômenos em 3D, em geral extremamente 

difíceis de serem imaginados, como é o caso, por exemplo, de um campo 

girante de uma máquina.  

Defende, portanto, o autor, conforme será proposto em seu modelo, a 

utilização efetiva desta tecnologia, que será tanto mais real, quanto melhor 

forem os sensores disponibilizados nos equipamentos. 

A seguir, são sintetizadas algumas das referências pesquisadas sobre o 

assunto. 
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4.3.3.1 Realidade Virtual como Ferramenta de Projetos de Transmissão e 

Distribuição  

4.3.3.1.1 Virtual Reality Applications in T&D Engineering – Paul T. Breen, 

Walter G. Scott – IEEE Conference Paper 1995 [Paul 1995] 

O trabalho provoca o leitor a associar a Realidade Virtual a um processo 

inteligente de visualização, a que denominou de Tecnologia de Visualização 

(Visualization Technology – VT), cujo uso constitui uma importante ferramenta 

de engenharia na área de Transmissão e Distribuição. A referência não 

perderia em generalidade se tivesse, também, incluído, nesse rol, a área de 

Geração.  

O trabalho define visualização como um espaço artificial que modela e, em 

alguns casos, simula a realidade do espaço ou universo real examinado. 

São apresentados vários exemplos aplicados às instalações, dentre os quais, 

uma subestação virtual para treinamento, uma réplica de um painel de 

controle de importante instalação e um simulador de projeto de um painel de 

controle de grande porte. 

A conclusão do trabalho é de que a Realidade Virtual, que teve sua maior 

aplicação inicial em entretenimento, está constituindo-se numa poderosa 

ferramenta para a engenharia, particularmente para as aplicações do setor 

elétrico. Destaca, o trabalho, a possibilidade de construção virtual de: (i) 

simuladores em verdadeira grandeza (full scale); (ii) réplicas dinâmicas; (iii) 

réplicas de edificações e equipamentos, com condições de interatividade, 

como abrir uma porta num ambiente em que as distâncias elétricas mínimas 

são exigidas, por exemplo. 

O autor dessa dissertação considera de extrema importância o enfoque 

dado no trabalho pesquisado no que tange a réplicas com características 

dinâmicas. Isso porque se coaduna com a sua convicção de que a utilização 

da Realidade Virtual, aplicada a equipamentos, com simulação de sua 

operação em tempo real, terá papel fundamental para o planejamento, 
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projeto, operação e manutenção do setor elétrico, o que, em última análise, 

está em sintonia com a proposta defendida neste trabalho de pós-

graduação. 

4.3.3.1.2 Interface 3D para manipulação de dados em redes de 

distribuição de energia elétrica – Antônio Valério Netto, Luciana 

Denipote Gouveia e Patrícia S. Herrera Cateriano, 2005 [Ant 2005] 

O trabalho apresenta o desenvolvimento de uma interface gráfica 3D, 

utilizando a tecnologia de ambientes virtuais, cujo objetivo é auxiliar a 

tomada de decisão para reduzir perdas em redes de distribuição de energia 

elétrica, um dos grandes problemas que afeta o setor elétrico nacional. Com 

isto, pretenderam os autores, utilizar-se de um sistema para apoiar os esforços 

de diminuição dos custos operacionais, de otimização da energia gerada no 

País e, finalmente, de aumento da qualidade da energia fornecida ao 

consumidor. 

O ambiente virtual gera uma réplica da realidade de forma a que um 

observador possa reconhecer, no ambiente 3D, os elementos visuais nele 

dispostos, identificando o seu correspondente real. No caso, de acordo com 

os autores, foi criada a réplica em 3D da cidade de São Carlos – SP com sua 

rede de distribuição. 

Embora o foco do trabalho tenha sido a abordagem no setor elétrico, 

depreende-se, das suas considerações finais, o potencial de abrangência a 

outras áreas do desenvolvimento. 

Cumpre-se sumarizar alguns pontos entendidos como relevantes, na forma 

abordada nas considerações finais do trabalho em apreço. 

a) a complexidade para o desenvolvimento da interface interativa foi o fato 

dos técnicos terem lidado com elementos gráficos bidimensionais (texto) e 

tridimensionais (elementos da rede e cidade), em um espaço 

tridimensional virtual, além de utilizarem elementos gráficos provenientes 

de distintas fontes. 
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b) As bibliotecas utilizadas para o gerenciamento dos dispositivos de 

interação (OpenSceneGraph e VRJuggler) mostraram-se, de uma forma 

geral, eficientes. 

c) Foi despertada a necessidade de num futuro trabalho serem criadas 

novas formas de editoração de dados armazenados no banco de dados 

do sistema por meio de teclados virtuais. 

d)  A implementação das funcionalidades de interação pode ser estendida 

de forma a disponibilizar uma maior quantidade de informações por meio 

de um menu interativo, que seria ativado mediante a seleção e 

identificação de um objeto do ambiente virtual. 

e) Como sub-produtos do desenvolvimento relacionados à interface 3D, 

podem-se gerar três importantes sistemas: sistemas de visualização, de 

simulação e de monitoramento. 

f) Como extensão do projeto, deseja-se, posteriormente, estudar a geração 

automática ou semi-automática da cidade virtual, utilizando-se fotos 

aéreas da cidade.  

Conclusão relevante a que chegaram os autores, foi a de que “a 

consolidação do projeto técnico permite a criação de condições para 

implantação da solução computacional para redução de perdas em redes 

de distribuição de energia elétrica baseada em Algoritmo Evolutivo e 

Interfaces Interativas utilizando ambientes virtuais”.  

4.3.3.1.3 Visualization of Hydro-electric Generating Unit and its Applications 

– Jiang Guo, Zhaohui Li e Yitao Chen – IEEE 2003 [Jiang 2003] 

Para o autor desta dissertação, esse trabalho tem um significado muito 

especial, eis que traz, na sua essência, uma visão de utilização tecnológica 

que converge com a proposta aqui defendida. Na referência pesquisada, 

consideram os autores que a realidade virtual é uma importante ferramenta 
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para o entendimento da estrutura dos hidro-geradores e dos seus 

mecanismos de operação. 

Dentro deste contexto, enfatizam os autores que as estruturas físicas e as 

interações internas de um hidro-gerador podem ser visualmente 

demonstradas, pelo sistema proposto, em várias condições, mesmo aquelas 

que não são visíveis no mundo real, o que se torna fundamental para as 

práticas de monitoramento, diagnósticos e treinamento de pessoal. 

Como pode ser depreendido, os autores do trabalho não se limitam à idéia 

de apenas dar suporte a treinamento (o que, claro, é muito importante), mas, 

mais do que isso, entendem que também pode a tecnologia subsidiar as 

atividades de engenharia de monitoramento e de diagnósticos funcionais. 

Refere-se o trabalho, de forma pertinente, à migração observada da 

manutenção “centrada no tempo” para a manutenção “centrada na 

condição”, o que exige informações as mais exatas possíveis para permitir 

análise e diagnóstico da situação. Somente assim, é possível adotar medidas 

seguras sobre as ações de manutenção com o devido controle sobre o 

quando, onde e o quê.  

De acordo com os autores, o chamado produto Visualization Decision Support 

System (VDSS), uma estrutura desenvolvida em PC, responde a três questões 

básicas e essenciais para tomada de decisão: (i) que problema está 

ocorrendo; (ii) onde o problema está localizado; (iii) o que deverá ter 

ocasionado o problema.  

O VDSS foi configurado numa arquitetura Cliente-Servidor com cinco 

módulos. O quadro 4.1, mostrado a seguir, obtido através de interpretação 

do trabalho, apresenta, de forma resumida, a arquitetura do sistema. 
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QUADRO 4.1 – Arquitetura do Sistema 

MÓDULOS SUB-MÓDULOS E/OU FUNÇÃO 

CLIENTE 

 

Permite os operadores visualizarem os resultados do 

processo e do monitoramento em 3D ou em formato 

tabular. Oferece, ainda, indicações fundamentais ligadas à 

operação, bem como ao alarme preditivo dos problemas.  

SERVIDORES 

Servidor 

Gerencia as solicitações de/para o 

módulo cliente, além de conter o banco 

onde ficam arquivados os dados 

envolvidos com a operação e a 

manutenção do hidro-gerador 

Aquisição 

Adquire os dados em tempo real a partir 

dos sensores e entrega ao servidor. Esses 

dados estão sincronizados em tempo real 

e podem ser usados pelo cliente através 

de Ethernet TCP/IP 

Modelagem 

Suporta a função de modelagem, 

inclusive no campo 3D. É capaz de gerar 

informações úteis para fabricação e 

instalação. Proporciona excelente opção 

para a prática do treinamento 

Simulação 

Simula os automatismos depreendidos 

pelo usuário, tais como simulação do 

processo de operação, de manutenção, 

etc. 

FONTE: [Jiang 2003] 

É muito relevante observar que, de acordo com os autores, o sistema é 

alimentado a partir de informações em tempo real dos sensores do hidro-

gerador, o que torna as simulações, no campo virtual, muito mais próximas da 

realidade, do mundo real. Com isto, as estatísticas obtidas são altamente 
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valorizadas. Também, deve-se considerar que o projeto adotou a técnica de 

orientação a objeto, o que torna o seu reuso qualificado. 

Finalmente, devem ser ressaltadas as informações apresentadas sobre as 

funções de alarme e localização de defeitos. Segundo o trabalho, o sistema 

provê predição de defeitos, o que proporciona um alongamento da vida útil 

do equipamento, reduz os riscos de interrupção da produção e otimiza o 

processo de manutenção, centrando-o na “condição” e não no “tempo”. 

Nesse sentido, de forma mais detalhada, a referência intitulada “Virtual 

Environment Conception for CBM of Hydro-electric Generating Units – IEEE 

2002”, de autoria dos mesmos especialistas, apresenta o módulo específico 

da manutenção “centrada na condição”, demonstrando tratar-se de sistema 

com altíssimo grau de desenvolvimento. 

O trabalho, portanto, demonstra uma visão bastante ampliada de como se 

poderão obter os benefícios da técnica de realidade virtual para fins de 

engenharia aplicada ao setor elétrico. 

4.3.3.1.4 Human Factors Aspects of Three-Dimensional Visualization of 

Power System Information, Douglas A. Wiegmann, Thomas J. 

Overbye, IEEE 2006 [Douglas 2006] 

 Visualization of Power System Data, Thomas J. Overbye e Jamie 

D. Weber – University of Illinois e Power World Coporation, [Thomas 

2005] 

Os trabalhos indicados possuem, basicamente, o mesmo foco, qual seja 

melhor visualização do sistema em operação, tendo, porém, como pano de 

fundo a representação no ambiente 3D, incluindo aplicações de realidade 

virtual.  Parafraseando os autores, “Certainly the strongest argument for 3D 

visualizations is we live in a 3D world and our brains are designed to recognize 

and interact with 3D”. 
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Esse é, de fato, um argumento simples, porém absolutamente decisivo no 

esforço de prover melhores condições de sensibilidade ao operador. É de se 

observar que a operação de um sistema elétrico exige do operador a análise 

de um grande número de variáveis, num sistema que normalmente contém 

um elevado número de instalações, barras, equipamentos, fluxos, etc.  

Dentro deste contexto, defendem os autores melhoria do suporte à 

operação, tais como: 

a) Visualização de fluxo nas linhas de transmissão e barras 

A técnica mais avançada é a de uso de animação identificando o fluxo de 

potência do elemento de circuito. Também tem sido considerada a 

possibilidade de indicação de carregamento em outra camada da 

visualização do operador. 

b) Indicação de variáveis nas Barras e nas Linhas 

Quando um sistema tem grandes dimensões e está submetido a uma 

emergência, torna-se difícil para o operador visualizar os diversos instrumentos. 

Nesse sentido, tem sido desejada uma função que apresente a chamada 

“situação de contorno do sistema”, similar ao que é feito nas televisões para 

indicar previsões de chuvas nas regiões, por exemplo, proporcionando um 

sentimento geral de como as variáveis de controle estão se comportando 

naquele cenário.  

Analogamente, busca-se identificar visualmente no sistema de grande porte 

a sua distribuição de contorno, na forma já explicitada. 

c) Visualização de ambientes virtuais  

É desejável nos sistemas de grande porte utilizar ambientes virtuais em 3D 

para melhor avaliação das respostas do sistema a determinada situação de 

distribuição de potência. Para caracterizar melhor a idéia, apresentam-se a 

seguir as figuras 4.4 e 4.5 obtidas da própria referência, onde são mostrados, 

no primeiro caso, um diagrama unifilar convencional com trinta barras, e no 
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segundo o mesmo diagrama incorporando a técnica de ambiente virtual 

(Virtual Environment).  

 

 
FIGURA 4.4 – Diagrama unifilar convencional com 30 barras 

FONTE: [Douglas 2006] 

 

 
FIGURA 4.5 – Diagrama unifilar virtual com 30 barras 

FONTE: [Douglas 2006] 

 

Observe-se que esta última figura contempla uma visão em 3D dos geradores 

existentes no sistema enfocado. 
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A incorporação dessa tecnologia certamente dotará a operação do sistema 

de uma melhor condição de operação, otimizando-se, assim, os recursos 

disponíveis. 

4.3.3.1.5 A Computational Workbench Environment for Virtual Power Plant 

Simulation – Department of Energy of USA 2004 [DOE 2004] 

Cumpre reportar um dos grandes trabalhos, coordenados pelo 

Departamento de Energia dos Estados Unidos – DOE, enfocando a estratégia 

de criação de ferramenta computacional para simular a performance de 

sistemas de potência avançados, aplicada a usinas. 

O projeto envolve um grande número de renomadas universidades e centros 

de pesquisa, e possui amplo espectro na aplicação do setor. Ou seja, o 

simulador deverá contemplar todas as alternativas e situações, bem como 

todos os tipos de elementos de sistema.  

Trata-se de um programa dirigido pelo governo americano, cujo período de 

execução foi previsto em três anos.  

4.3.3.1.6 Virtual Reality Dose Simulation for Nuclear Power Plant – X. George 

Xu e Sean Bushart – The American Nuclear Society’s 14th Biennial 

Topical Meeting of the Radiation Protection and Shielding Division, 

2006 [George 2006] 

O trabalho aborda uma forma de medir a dose efetiva equivalente de 

radiação, uma avaliação do nível de exposição à radiação. 

A exemplo da aplicação sob comento, os autores asseguram que a área de 

usinas nucleares tem aprofundado o interesse e uso da realidade virtual para 

treinamento, avaliação e simulação dos fenômenos pertinentes à área, uma 

vez que as simulações no mundo real muitas vezes são impeditivas.  
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4.3.3.2 Realidade Virtual Voltada para Treinamento 

4.3.3.2.1 A Virtual Reality Training System for Power-Utility Personel. E. 

Garant, A Daigle, P. Desbiens, A. Okapuu-von Veh, J. C. Rizzi e 

outros – Hydro-Quebec IEEE 1995 [Garant 1995] 

O trabalho enfoca a crescente necessidade de treinamento de pessoal nos 

sistemas elétricos de geração, transmissão e distribuição para fazer face às 

profundas complexidades do Homem para lidar com os fenômenos elétricos.  

Com foco fundamental nos riscos que envolvem a operação dos sistemas 

elétricos e na necessidade de reação que devem ter as pessoas que militam 

na área, o trabalho apresenta um protótipo de simulador virtual de 

treinamento. Com isso, o indivíduo é submetido às mesmas condições físicas e 

ambientais como se a situação fosse real, o que torna o treinamento 

absolutamente eficiente, além de possibilitar alterações de situações e 

topologias do sistema. Tudo se passa como se fosse um processo “on-the-job-

training”.  

Dentro deste contexto, numa parceria da Hydro Quebec com a Ecole 

Polytechnique e a McGill University, ambas de Montreal, foi desenvolvido o 

protótipo de um simulador, denominado ESOPE (Expert-System for OPerations 

Environment), na concepção cliente/servidor, para treinamento de 

operadores de subestações. 

Segundo o trabalho, o processo de aprendizagem utilizando a realidade 

virtual pode ser extremamente otimizado na medida em que incrementa, não 

apenas a possibilidade de ver e ouvir, mas, sobretudo de por em prática a 

referida aprendizagem. Neste sentido, o sistema incorpora uma interface 

visual 3D, com reconhecimento e feedback de voz, facilidades de multimídia, 

manipulação e navegação, além de um ambiente automático não-invasivo 

de uma concessionária. 

A seguir são apresentadas algumas conclusões importantes, ressaltadas no 

trabalho em apreço: 
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a) O protótipo desenvolvido constituiu-se numa nova dimensão na prática do 

treinamento para operadores de sistemas de potência na Hydro Quebec, 

em função de poder ser concebido para interagir com réplicas de 

ambientes de sistema de potência muito próximo do real. 

b) O protótipo demonstrou a real importância para o treinamento dos 

operadores, produzida pela integração dos sistemas de suporte à decisão, 

reconhecimento de voz, feedback, som e interface visual 3D. Isto, 

principalmente, por se tratar de implementação em tempo real numa 

arquitetura distribuída do tipo cliente-servidor. 

c) Foi demonstrada a viabilidade de implementação de uma função de 

conversão automática de diagrama unifilar em uma visão 3D, o que 

proporciona o treinamento com alternativa de cenários diversos. 

Finalmente, o trabalho criou uma expectativa tão positiva que os autores 

apontam os próximos passos do projeto, cujo foco maior será a intensificação 

de ferramentas de interação e a generalização do processo de conversão 

automática de qualquer equipamento de potência. 

4.3.3.2.2 A Low-Cost PC-Oriented Virtual Environment for Operator Training 

– E. K. Tam, C. Maurel, R. J. Marceau e outros – McGill University, 

Ecole Polytechnique de Montreal e Hydro-Quebec - IEEE 1997 

[Tam 1997] 

O foco do trabalho em apreço é a diminuição de custo do sistema discutido 

no item “a” anterior, considerando, assim, uma etapa de seu 

aperfeiçoamento. Firmam, os autores, a idéia de que o ponto preponderante 

quando se aborda a criação de ambientes virtuais é o realismo. Ressaltam, 

entretanto, que o uso mais intensivo da tecnologia “Ambiente Virtual” para 

treinamento termina limitado pelos requisitos computacionais para adoção 

da Realidade Virtual. Ou seja, o trabalho ressalta que a obtenção virtual mais 

fidedigna do mundo real pode ser muito cara, levando o leitor a concluir que 

essa era uma das dificuldades do ESOPE.  
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Assim, a solução apresentada é um sistema baseado em PC que utiliza o 

framework do ESOPE-VR, sendo, portanto designado por PC-ESOPE-VR ou, 

mais especificamente, por Mirage, que “roda” na plataforma UNIX (interface 

X-Windows).  

O autor reporta o Mirage como rápido, flexível, barato e sem as limitações do 

seu antecessor. Ademais, quando discute o futuro, o autor enfatiza que à 

época já houvera iniciado os trabalhos de forma a dotar o sistema da 

possibilidade de diversos usuários interagirem dentro do mesmo ambiente 

virtual. 

Importante ressaltar, à luz do trabalho pesquisado, que o sistema é comercial 

e aprovado por uma das mais conceituadas empresas de energia elétrica do 

mundo – a Hydro Quebec. 

4.3.3.2.3 A Web-based virtual environment for operator training – E. K. Tam, 

F. Badra, R. J. Marceau e outros – McGill University, Ecole 

Polytechnique de Montreal e Hydro-Quebec - IEEE 1998 [Tam 

1998] 

O presente trabalho apresenta uma derivada importante dos dois anteriores, 

pois, com base na concepção do ESOPE, descreve a criação de um 

protótipo baseado em realidade virtual para treinamento de pessoal 

envolvido na manutenção de transformadores na condição “learn-by-doing”. 

Segundo o autor, em função da vasta acessibilidade à Web, do advento da 

linguagem VRML – Virtual Reality Modelling Language e do baixo custo de 

desenvolvimento na Web, houve o encorajamento para projetar o que foi 

denominado de SEDA-VRML, incorporando um sistema especialista. 

O sucesso do “aprender fazendo” é mensurado pelo grande número de 

sistemas adotados por empresas privadas, comerciais e, principalmente, 

militares. Destaca o trabalho, o sucesso ocorrido no processo de manutenção 

e reparo do Telescópio Espacial Hubble, para o que a NASA utilizou-se da 

Realidade Virtual para treinamento de pessoal. 
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O sistema compreende, digamos, três camadas: Apresentação, Abstração e 

Controle (PAC – Presentation, Abstraction e Control), fundamentalmente 

representadas pelos módulos Expert Agent, Control Agent e Scene Agent. 

O sistema é manipulado a partir das variáveis escolhidas no “troubleshoot” 

escolhido. 

O autor conclui ressaltando que: (i) trata-se de um protótipo; (ii) constitui um 

sistema em PC, de baixo custo; (iii) possui a importante característica de 

reuso; (iv) representa o último estágio do projeto ESOPE, dado que, além da 

implementação na Web, chegou ao nível de equipamento. 

É de se ressaltar que embora sejam poucas as referências abordando a 

Realidade Virtual aplicada a equipamentos, o sistema apresentado no 

trabalho em apreço é, sem dúvida, uma perspectiva alvissareira e aproxima 

da idéia focalizada nessa dissertação, idéia essa que extrapola à simples 

(embora importante) função de treinamento, para focalizar o monitoramento 

inteligente em tempo real, utilizando os princípios de realidade virtual. 

4.3.3.2.4 SRV: A Virtual Reality Application to Electrical Substations 

Operation Training – Eder Arroyo, José Luis Los Arcos, IEEE 1999 

[Eder 1999] 

Neste trabalho, os autores apresentam o desenvolvimento, para a Iberdrola, 

de um sistema virtual para treinamento de pessoal que milita na operação de 

subestação da empresa. Ressaltam, os autores, que a motivação maior para 

o desenvolvimento foi o fato de que várias instalações desassistidas não 

estavam contempladas com sistemas automatizados.  

Com isso, sempre que era necessária a operação local de uma subestação 

desassistida, enfrentavam-se muitas ocorrências de erros, pois, os operadores, 

em função da baixa freqüência de operação, perdiam a prática de 

operação daquele empreendimento. A realidade virtual minimizou essa 

insuficiência operacional, com baixo custo.  
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A exemplo dos resultados obtidos nos trabalhos discutidos anteriormente, as 

conclusões são bastante semelhantes, tais como: (i) trata-se de um protótipo, 

demonstrando a factibilidade; (ii) constitui um sistema em PC, de baixo custo; 

(iii) possui a importante característica de reuso; (iv) o sistema possui a 

capacidade de gerar modelos automaticamente a partir de diagramas 

unifilares.  

4.3.3.2.5 Web-based Simulation Toolbox, ABB Success Story – Interactive 

Objects (www.io.software.com) [ABB]  

A ABB, grande fornecedor de equipamentos e sistemas no mundo, 

desenvolveu um simulador baseado na web. Trata-se de um portal que 

oferece acesso remoto a três tipos de software de sistema: (i) análise em 

engenharia; (ii) sistema 3D avançado, utilizado para suporte a elaboração de 

projetos; (iii) ferramenta para uso na área de manutenção. 

O sistema possui uma arquitetura cliente-servidor para acesso de recursos 

remotos integrado com um ambiente CAD, contendo avaliação de critério 

de projeto e desenvolvido na linguagem de modelagem em realidade virtual 

- VRML.   

4.3.4 Tecnologia Aplicada a Monitoramento de Equipamentos 

4.3.4.1 Considerações Gerais  

Na forma como foi exposto nos primeiros capítulos, além da visão tecnológica 

atinente a projetos de controle de processos das instalações, essa dissertação 

aborda a importante questão do monitoramento de equipamentos. 

Entretanto, em face ao imenso espectro de equipamentos, para abordagem 

das referências pesquisadas, foi dada prioridade pelo transformador de força, 

sobre o qual, no próximo capítulo, será efetivado um estudo de caso para 

embasar o modelo visualizado pelo autor. 
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4.3.4.2 Application of Electro-optic Modulation Technique for PD 

Monitoring of Power Transformer, L. Hao, P. L. Lewin, Y. Tian e 

outros – IEEE 2006 [Hao 2006]  

O trabalho apresenta a aplicação de um modulador eletro-óptico para 

transmitir os sinais a partir do ponto de medição de uma descarga parcial, no 

caso, na bucha do transformador. Segundo os autores, uma descarga parcial 

dentro de um transformador imerso em óleo alcança o enrolamento, 

viajando daí para a barra condutora residente no núcleo da bucha. Esta, 

funcionando como um capacitor, pode transferir componentes de alta 

freqüência do sinal da descarga parcial. Uma instalação de alta tensão 

possui sempre excesso de ruído que pode contaminar o sinal medido da 

bucha dado que ela funciona como uma antena.  

Nesse sentido, a utilização de técnicas de transmissão ótica possui a 

vantagem de não se submeter ao ruído, além do que efetiva uma isolação 

elétrica aumentando a segurança do operador. 

Para justificar a tese, os autores fizeram testes com a montagem mostrada na 

figura 4.6 que, em última análise, inclui duas formas de avaliação: (i) a 

tradicional, utilizando sensores acústicos montados na carcaça do tanque de 

óleo; (ii) detecção por sinal elétrico em UHF para medir os sinais de alta 

freqüência.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FIGURA 4.6 – Montagem da Medição 
FONTE: [Hão 2006] 
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Comparado os resultados, os autores verificaram que a utilização da técnica 

de transmissão ótica traz benefícios profundamente superiores. 

4.3.4.3 Acoustic-optical PD Detection for Transformers, Xiaodong Wang, 

Baoqing Li. Harry T. Roman e outros, IEEE 2006 [Xiaodong 2006]  

O trabalho em discussão traz uma abordagem tecnologicamente 

importante, na medida em que é feita uma avaliação sobre os diversos tipos 

de detecção de Descargas Parciais – DP, para demonstrar que a utilização 

de transmissão de sinais ópticos sobressai-se, de forma positiva, sobre os 

demais. Ademais, o trabalho assume uma linha de visualização do 

tratamento à Descarga Parcial próximo ao que defende o autor dessa 

dissertação. 

Conforme já foi estabelecido anteriormente, as técnicas para detecção de 

DPs são agrupadas, basicamente, em três grupos: químico, elétrico e 

acústico. A seguir, são apresentadas visões sobre cada uma delas: 

a) Detecção por meio de variáveis químicas 

Quando ocorre uma descarga parcial, geralmente ela é acompanhada pela 

decomposição de componentes químicas, gerando gases sobre os quais 

devem ser feitas as análises.  

Uma das grandes desvantagens dessa metodologia é que o resultado nada 

esclarece sobre a posição do defeito. 

b) Detecção elétrica 

Esse método incorpora duas possibilidades: método do pulso de corrente e o 

método UHF. 

No método do pulso de corrente, um dos mais antigos, utiliza-se a detecção 

da corrente de descargas parciais através da detecção da impedância de 

linha e de enrolamento. As desvantagens deste método são: (i) como ele é 

muito sensível ocorre uma alta taxa de falso alarme; (ii) não é aplicável para 
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monitoramento de longo prazo, em função do custo para conexão de 

equipamentos e medição das tensões de linha. 

Por outro lado, o método UHF baseia-se na detecção da ressonância elétrica 

a altas freqüências ocasionadas pela excitação da descarga parcial, o que 

pode ser aplicado tanto para detectar, quanto para localizar a posição. 

As limitações desse método são: (i) a susceptibilidade a ruídos; (ii) o pulso 

recebido é altamente dependente da geometria do transformador; e (iii) 

interferência em radio freqüência na banda de UHF pode ser um limitador. 

c) Detecção acústica 

Esse método e suas limitações já foram explorados anteriormente. 

Acrescente-se, apenas, que a sua principal vantagem sobre os métodos 

químicos e elétricos é a possibilidade de localização do evento o que pode 

ajudar na identificação das descargas parciais e o quanto ela é severa para 

uma falha de isolamento. A desvantagem, já enfocada, é a não 

heterogeneidade de propagação das ondas. 

O trabalho denominado “An Ultra-sensitive Optical MEMS Sensor for Partial 

Discharge Detection, X. Wang, B. Li, Z. Xiao, e outros – J.Micromech. 

Microeng., vol 15, 2005 [Wang 2005]” apresenta o projeto e construção de um 

ultra sensível sensor óptico, utilizado como ferramenta no trabalho.  

A figura 4.7 apresenta a montagem efetivada, enquanto as figuras 4.8 e 4.9, 

indicam importantes resultados. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.7 – Sensor Óptico Ultra-Sensível - Montagem 
FONTE: [Wang 2005] 
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O resultado para os dois tipos de sensores (piezo-elétrico e óptico), colocados 

à mesma distância (0,4 m), mostrado na figura 4.8 a seguir, é apresentado 

com escala de tempo de 50 µs e escala de tensão de saída de 1 Volt. 

Observe-se que os sensores piezo-elétrico praticamente não respondem ao 

sinal acústico. 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 4.8 – Sensor Óptico Ultra-Sensível - Resultados 
FONTE: [Wang 2005] 

 

Para obtenção do resultado apresentado na figura 4.9, mostrada a seguir, o 

sensor piezo-elétrico foi montado dentro do tanque de forma a ficar mais 

próximo do evento, enquanto que o sensor óptico é mantido na mesma 

posição. Nesse sentido, a figura mostra (com escala de tempo de 50 µs, 

escala de tensão de saída do sensor óptico 2V e para o piezo-elétrico 5 mV) 

uma melhor resposta que no caso anterior, mas, ainda assim, muito abaixo da 

reposta do sensor óptico. 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 4.9 – Sensor Óptico Ultra-Sensível - Resultados 
FONTE: [Wang 2005] 
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Outro fato relevante dos resultados do trabalho é que submetido a ruídos o 

sensor óptico foi capaz de diferenciar entre estes e um sinal de descarga 

parcial. Também foi demonstrado que a localização, diferentemente do caso 

dos sensores acústicos, é muito mais precisa. 

Finalmente, colocados três sensores ópticos em posição determinada, 

verificou-se que para o ponto real de defeito (0, 7,5, 30), a resposta da 

medição foi (-0.24, 6.9, 30.3) cm, portanto, com excelente precisão. 

Novamente a conclusão é pela certeza de que os sensores ópticos serão 

cada vez mais o caminho para lidar com a detecção e localização das 

Descargas Parciais.   

4.3.4.4 Optical Sensor for Transformer Monitoring, R. Wood, R. Shoureshi, e 

outros, Symposium on Diagnostics for Electric 2003 [Wood 2003]  

O trabalho apresenta o uso de sensores ópticos para monitoramento 

baseado na metodologia de absorção de luz. Segundo os autores, essa 

aplicação caracteriza-se como uma alternativa à análise dos gases 

dissolvidos (Dissolved Gas Analysis – DGA) e à Descarga Parcial. 

O método apresentado, denominado de absorção espectroscópica, 

mensura a concentração e composição do material para um determinado 

estado molecular em função da mudança de energia. 

Assim, dado que os níveis de energia das moléculas são discretos, certos 

materiais químicos absorvem luz a específicos comprimentos de onda, como 

é o caso do óleo de um transformador.  Vale lembrar a conveniência do uso 

de luz, já que é praticamente imune aos efeitos da pressão e não é afetado 

pela temperatura. 

No trabalho os autores relatam ter inicialmente verificado respostas a 

amostras de uso inaceitáveis e aceitáveis. 
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A figura 4.10 mostra o resultado dessas verificações, demonstrando, como era 

de se esperar, que os comprimentos de onda de absorção variam de acordo 

com o tipo da amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.10 – Comprimentos de Onda de Absorção x Tipo de Amostra  
FONTE: [Wood 2003] 

 

Os autores concluem o trabalho enfatizando que embora ainda careça de 

mais aprofundamento, os resultados são absolutamente alvissareiros.  

De fato, esta tecnologia, sendo posta em prática, além de implicar numa 

melhor qualidade de monitoramento, diminuirá, de forma significativa, os 

custos atualmente impostos. 

4.3.4.5 Measurements of Mechanical Vibrations at Magnetic Cores of 

Power Transformers with Fiber-Optic Interferometer Intrinsic Sensor, 

Horatio Lamela Rivera, Jose A. Garcia Souto e J. Sanz - IEEE 2000 

[Horatio 2000]  

O trabalho, em apreço, aborda medição de vibração do núcleo dos 

transformadores, utilizando sensores ópticos.  

De forma compatível com a estratégia defendida pelo autor dessa 

dissertação, esse trabalho é um dos poucos pesquisados que explora com 

maior profundidade a forma futura de monitorar equipamentos, incluindo-se 

na fase de projeto e construção, sensores adequados em posições 
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estratégicas do equipamento, focando no presente caso, o transformador de 

potência. 

Os autores apresentam algumas reflexões importantes, a saber: 

• Os dados atualmente mais freqüentemente utilizados para diagnósticos e 

análises dos transformadores são obtidos através de medições indiretas e 

conseqüente estimação de estado dos parâmetros. Um exemplo é a 

temperatura, para a qual a partir de alguns pontos de medição são 

inferidos outros valores. 

• A medição de vibração do núcleo atualmente é medida na face externa 

do transformador. 

• São muitos os pontos e necessidades de monitoramento de variáveis 

internas dos transformadores que atualmente ainda não estão disponíveis. 

A medição de vibração do núcleo e dos enrolamentos é um dado 

extremamente importante na medida em que podem caracterizar 

sobrecargas transitórias e falhas permanentes que antecedem a uma 

ocorrência com dano irreparável.  

 
FIGURA 4.11 – Montagem de Fibras Ópticas no Núcleo – Medição de Vibração  

FONTE: [Horatio 2000] 



  132 

 

A estratégia dos autores foi a de utilizar fibras ópticas com sensores 

(transdutores) intrínsecos alocados no núcleo, conforme pode ser visto na 

figura 4.11, mostrada acima, onde o transdutor nada mais é que uma peça 

de fibra óptica em contato com a superfície vibrante (o núcleo ou os 

enrolamentos). 

O trabalho conclui apresentando os positivos resultados alcançados, tanto 

comprovando a tese nele considerada, como fortalecendo a idéia de ser 

cada vez mais imprescindível se investir em sensores internos aos 

equipamentos que, sem quaisquer dúvidas, resultará em um melhor nível de 

monitoramento e, portanto, em otimização do uso dos equipamentos. 

Finalmente, a referência intitulada “Wavelet Analysis of Partial Discharges 

Acoustic Waves obtained using na Optical Fibre Interferometer Sensor for 

Transformer Applications, Carlos Macia-Sanahuja e Horatio Lamela Rivera - 

IEEE 2003 [Carlos 2003]” utiliza a mesma solução fazendo, entretanto, uma 

análise a partir das Transformadas Wavelet, eis que a utilização da 

Transformada de Fourier não responde bem para sinais que contém grande 

número de condições transitórias, como é o caso das descargas parciais. 

Os autores demonstram que o resultado obtido com o emprego das 

Transformadas Wavelet possui muito melhor qualidade do que aquele 

utilizando Fourier.   

4.4 Tendência Futura na Área de Controle de Processo Aplicado ao 

Setor Elétrico  

Apresentada a prospecção do avanço tecnológico, quando foram 

explorados vários desenvolvimentos aplicáveis direta ou indiretamente ao 

controle de processo voltado para o setor elétrico, será apresentada a seguir 

a tendência futura visualizada para a concepção de projetos na citada área.  

Antes de adentrar à questão faz-se mister ressaltar que há, ainda, um vácuo 

no tratamento da questão. É que os fabricantes das proteções principais, via 

de regra, concentram os seus esforços na otimização da modernização 

tecnológica das funções principais, como proteção de distância, barra, 
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freqüência, etc., no máximo, contemplando as preocupações com os 

registros de perturbações. 

De outro lado, os fabricantes de equipamentos em geral se preocupam com 

as funções principais dos referidos dispositivos. Por exemplo, num 

transformador a preocupação principal dos fornecedores nunca são os 

sensores que permitirão a utilização ótima do bem. 

Essas duas constatações criam o citado vácuo. O controle de processo em 

essência deveria focar, simultaneamente, as duas questões com a mesma 

profundidade, o que verdadeiramente não ocorre. É o que será visto ao ser 

apresentada a tendência futura dos projetos de controle de processo, em 

geral ditada pelos fabricantes das proteções. 

4.4.1 Integração de cadeias de proteção de diferentes fornecedores – 

Norma IEC 61850  

No capítulo 3 foi apresentada a evolução tecnológica dos equipamentos de 

proteção, item central para definição da concepção do controle de 

processo de uma instalação. Como mostrado, houve uma mutação dos 

equipamentos eletromecânicos para os de eletrônica analógica, destes para 

os semi-estáticos e finalmente para aqueles completamente micro-

processados. Dentro deste contexto, de um modo geral, a integração dos 

equipamentos de diferentes fabricantes, dentro de um mesmo projeto, 

tornou-se tanto mais complexa quanto mais micro-processados eram eles.  

Estabeleceu-se um grande desafio: como fazer um equipamento “conversar” 

com outro, já que eles não contemplavam os mesmos protocolos de 

comunicação. A necessária integração exigia esforços significativos, 

contrastando com as potencialidades dos equipamentos. Ou seja, imensas 

potencialidades contra pouca possibilidade de interação entre 

equipamentos.  

No Brasil, o Centro de Pesquisa Elétrica – CEPEL, foi a primeira entidade a se 

preocupar em buscar uma solução de compatibilização, tendo neste sentido, 
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desenvolvido, com grande sucesso, o SAGE - Sistema Aberto de Supervisão e 

Controle.  

O SAGE usa tecnologia de ponta para o atendimento das necessidades de 

gerenciamento de energia, desde a instalação de distribuição até um 

grande Centro de Operações, contemplando os subsistemas: SAGE/SCADA 

(Supervisão e controle de redes elétricas), SAGE/EMS (Análise de Redes em 

tempo real e de estudos), SAGE/GBH (Gerenciamento da base de dados 

históricos), SAGE/SIA (Subsistema de Inteligência artificial), SAGE/AGC 

(Controle Automático de Geração) e SAGE/SIM (Subsistema de Treinamento 

e Simulação). 

Porém, foi com o padrão IEC 61850, recentemente divulgado, que se abriu a 

perspectiva definitiva de uma solução para integração dos sistemas, 

adicionando-se a capacidade que eles devem ter na aquisição de dados, 

diretamente de sistemas de medição não convencionais, como os TPs e TCs 

ópticos, por exemplo. 

Em resumo, sobre esse importante padrão - IEC 61850, ressalte-se: 

• É uma norma internacional destinada a aplicações em geração, 

transmissão e distribuição de energia, monitoramento e controle 

distribuído ponto-a-ponto.  

• Diferentemente dos protocolos SCADA, a norma é rica na semântica e 

padronização de modelo de dados. Seus dados utilizam a técnica da 

orientação a objeto, além do que os organiza em agrupamentos 

funcionais sob uma rigorosa padronização de nomenclatura. 

• Transpõe as funcionalidades básicas do SCADA, fornecendo um padrão 

de comunicação que permite intertravamentos de alta velocidade 

incluindo sinais de disparo e transmissão de sinais digitais de TC e TP em 

redes Ethernet.  

• Proporciona redução de custos de integração e de ciclo de vida 

permitindo, desta forma, que os usuários se concentrem em estruturas que 
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suportem dispositivos e aplicações de última geração, o que antes não 

era possível com o uso de protocolos proprietários. 

• Pode ser considerado como um protocolo tanto para comunicações 

internas quanto externas à subestação. O escopo de aplicabilidade inclui 

geração e troca de informações entre geração e subestações.  

• Proporciona significativa redução de custos e grandes benefícios. 

• Viabiliza, enfim, um nível básico de automação em subestações 

permitindo apenas o uso da tecnologia peer-to-peer.     

O propósito fundamental de norma IEC 61850 é a definição de uma 

linguagem, que descreva completamente a estrutura de dados e a 

funcionalidade de um sistema de informações de uma subestação de forma 

padronizada, o que permite o necessário compartilhamento, como mostrado 

na figura 4.12 abaixo. 

 
FIGURA 4.12 – Configuração Compartilhando Equipamentos de Diferentes Fabricantes 

FONTE: SIEMENS 

 

A figura 4.13, mostrada a seguir, apresenta, conceitualmente, a sua estrutura 

lógica, congregando: definição da estrutura para proteção e controle, 

comunicação entre equipamentos dos bays, registro automático de defeito 

(no formato Contrade), sincronização com SNTP, padrão Ethernet, padrão de 

comunicação com TCP-IP, linguagem padrão para descrever a subestação e 

configuração do sistema. 

 

MMI 
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FIGURA 4.13 – Estrutura Lógica – Modelo IEC 61850 

FONTE: SIEMENS 

4.4.2 Modelo Futuro de Projetos 

Indubitavelmente, o modelo IEC 61850 ditará a tendência dos futuros projetos 

de controle de processo. Dentro deste contexto, os fornecedores de sistemas 

alinham-se dentro da linha de pensamento, apresentada nos itens 

subseqüentes. 

4.4.2.1 Comunicação de Dados 

Comparado com o status atual, uma grande diferença nos projetos futuros 

será a eliminação, praticamente, do total da fiação convencional que ainda 

é utilizada para a aquisição de dados. Nos projetos atuais, mesmo utilizando 

sistemas micro-processados, a aquisição das informações é efetivada 

indiretamente, através de relés de interface. Se o sistema é totalmente 

convencional, a cabeação é ainda mais intensa.   

A figura 4.14, mostrada a seguir, apresenta, conceitualmente, o status do 

projeto convencional, com um intenso volume de cabeação. Já a figura 4.15, 

mostra a utilização de proteções “stand alone” e unidades terminais remotas 

em rede. Note-se que a única diferença com a figura 4.14 é a existência de 

uma rede de remotas que, entretanto, continua com a mesma concepção 

de aquisição de dados. Neste caso, as empresas que adotam as casas de 
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relés no pátio diminuem as cabeações apenas pelo fato das proteções e 

remotas estarem mais próximos dos bays.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.14 – Projeto Convencional Cablado 
FONTE: Própria 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.15 – Arquitetura com proteções “stand alone” e UTR em rede  
FONTE: Própria 

 

A figura 4.16 mostra a configuração em que existe um sistema em rede 

contemplando tanto os equipamentos de controle quanto os de proteção, 

em geral sem que essa distinção seja feita. Em que pese haver um grande 

melhoramento em termos da integração dos dados de proteção e controle, 

a aquisição de dados é, basicamente, a mesma que a da figura anterior. 
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FIGURA 4.16 – Sistema em rede com os equipamentos de controle e de proteção 

FONTE: Própria 

 

Finalmente, a figura 4.17 mostra a visão de futuro em que todos os sinais são 

disponibilizados em nível de equipamentos já digitalizados de forma que se 

estabelece um ambiente localíssimo, um ambiente no local do bay e um 

remoto da instalação, todos digitalizados.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.17 – Visa de Futuro – Sinais aquisitados em nível de bay 
FONTE: Própria 

 

Neste caso, o sistema interage em rede, numa concepção peer-to-peer, e a 

cabeação convencional, praticamente, inexiste implicando em aspectos 

como: (i) as alterações e/ou incrementos de eventos em uma instalação 

ficam muito mais simplificadas, já que não há conexões físicas ponto a ponto, 
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sendo necessárias apenas reconfigurações; (ii) os desenhos funcionais e de 

cablagem não são afetados na medida do que ocorre nos demais modelos 

apresentados; (iii) os testes e comissionamentos são drasticamente facilitados, 

eis que o próprio sistema possui ferramentas para checagem de sua 

operação.    

4.4.2.2 Integração com Equipamentos Primários 

Conforme pode ser depreendido das figuras anteriores, no caso de 

equipamentos convencionais há a preocupação com as relações de TC e TP, 

por exemplo. Na visão de futuro, com esses equipamentos disponibilizando 

dados digitais, essa interface muda em benefício do sistema. 

Nesse sentido, a comunicação serial definida na norma IEC 61850 é 

constituída por um trem de amostras digitalizadas, sendo que a 

representação dos valores independe de qualquer propriedade específica 

do instrumento de medição (TC ou TP). 

4.4.2.3 Aspectos Adicionais Referentes à Comunicação Serial – IEC 

61850 

A transmissão, numa estrutura em rede, permite que os dados utilizados para 

um determinado IED (em Inglês, Intelligent Electronic Device), ou seja, o nível 

de equipamento, passe a depender apenas de uma configuração de 

software, diferente do sistema com cabos convencionais que exige um total 

refazer. 

Ressalte-se, ainda, que o sistema passa a contemplar a possibilidade de auto-

supervisão que no caso convencional inexiste. 

4.4.2.4 Orientação a Objeto 

O modelo IEC enfocado utiliza o conceito de orientação a objeto, 

maximizando a possibilidade de reuso, bem como de organização dos dados 

(objetos). O referido modelo estabelece duas categorias de nós lógicos. O 



  140 

 

primeiro é o do tipo que contém informações de uma função de automação 

interna do empreendimento, como seria o exemplo do nó “proteção” que 

agruparia todas as funcionalidades da classe. 

O segundo, por analogia, é o do tipo que congrega dados de 

processamentos externos à instalação, como é o caso de um bay, por 

exemplo.  

No capítulo 3, quando foi abordado o projeto de Xingó, essa discussão foi 

posta, conforme indicado pelas figuras 3.4 e 3.5. 

Ainda, de acordo com o padrão IEC, um objeto criado pode ser modelado 

com características, por exemplo, verde (representando operação normal), 

amarelo (representando situação de atenção) e vermelho (situação de 

alarme). Assim, ao assumir um estado o objeto já indica ao operador, como 

uma propriedade inerente, o seu significado e o procedimento a ser 

adotado, por exemplo. 

Nessa mesma linha de raciocínio, quando existir, por exemplo, um alarme em 

um nó, como um determinado bay, o operador pode ir navegando (fazendo 

o zoom dos objetos) até alcançar o nível que melhor lhe convém para adotar 

a decisão necessária. 

Finalmente, dado que o projeto identifica o relacionamento entre os objetos 

de diferentes classes, os sistemas especialistas ficam facilitados, flexibilizando, 

assim, o processo de automação. 

4.4.2.5 Integração do Equipamento como Ativo da Empresa 

Na configuração do sistema é criado o que a IEC denominou de “electronic 

nameplate”. Assim, na configuração do software os equipamentos são 

codificados e todos objetos deles originados possuem, como parte do 

endereço, a referida codificação. Isso, não somente pode como deve ser 

utilizado para integrar a documentação dos ativos da empresa, suas 

condições, vida útil, etc. 
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4.4.2.6 Desafios para Implementação Ótima 

Os sistemas de proteção de uma instalação são os elementos que conferem 

a sua segurança. Neste sentido, os requisitos de tempo são absolutamente 

imprescindíveis. A norma IEC estabelece um tempo máximo de retardo na 

comunicação de 3 ms, independente da carga de transmissão de dados. 

Por outro lado, a sincronização, também, exerce papel importante no 

sistema, requerendo, por sua vez, requisitos de tempo. Em geral, exige-se que 

a resolução para seqüência de eventos seja de, no máximo, 1 ms, 

significando que eventos ocorridos em diferentes equipamentos devem estar 

submetidos a essa condição. 

Assim, com o pressuposto da integração, inclusive, da proteção, é pertinente 

refletir sobre a questão da confiabilidade do sistema.  

Na referência [Andersson 2003] é feita uma profunda discussão sobre a 

importante questão do sincronismo à luz da norma IEC 61850. 

Finalmente, cumpre, mais uma vez, ressaltar que pouco progresso será 

observado se não for concentrada a atenção nos equipamentos de pátio. 

São dos dados provenientes dos equipamentos que depende todo o 

processo.  

Em [Christoph 2005] surge uma informação, absolutamente animadora, 

dando conta que o Grupo de Trabalho 11, do Sub-comitê SC17C da IEC, está 

desenvolvendo a norma IEC 62271-003, intitulada "High voltage switchgear 

and assemblies with digital interfaces based on IEC 61850". Além da 

importância do assunto, o que se espera é que o processo e a elaboração 

da norma incentivem os fabricantes de equipamentos a aprofundarem uma 

discussão sobre a necessidade, tipos e alocação de sensores com tecnologia 

atualizada.   

A mesma referência indica que fabricantes de transformadores de corrente e 

de potencial já se encontram desenvolvendo padrões de equipamentos 

adequados à aquisição de dados digitais. A referência [Engler 2004] reporta-

se à apresentação de um trabalho na Reunião Bienal de Paris abordando a 
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integração dos equipamentos na concepção da norma IEC. Nele, estão 

listados os desafios que precisam ser enfrentados até que se alcance o 

estágio desejado.   

4.4.2.7 Refletindo Sobre o Estágio Atual 

A norma ou modelo IEC 61850 estabeleceu um marco imprescindível para se 

alcançar o estágio desejado para os projetos de controle de processo 

aplicado ao setor elétrico. Ela define os fundamentos, resta a viabilização. 

Segundo [Christoph 2005], os primeiros projetos pilotos com sensores não 

convencionais e com utilização de relés de proteção e controle, no contexto 

da IEC 61850, estão instalados e sob observação: (i) na EDF, França; (ii) na 

TenneT; e (iii) na National Grid, UK. Ainda segundo o autor, os Estados Unidos 

planejavam fazerem observação a partir de 2005. 

4.5 Visão Alternativa à Tendência Observada na Área de Automação e 

Monitoramento   

Nos itens anteriores foi apresentada uma prospecção do estado da arte da 

tecnologia aplicável ao controle de processo, a partir de uma vasta relação 

de referências. Com base na citada prospecção, ratifique-se, há uma imensa 

lacuna entre o que a tecnologia aponta e a perspectiva futura para os novos 

projetos o que, diga-se de passagem, deixa o autor da presente dissertação 

inconformado. 

É que na verdade há pólos de interesses específicos que ainda não se 

harmonizaram na medida que se considera desejável. Os fabricantes de 

proteção têm seus objetivos centrais, os fabricantes de equipamentos têm 

outros, e os de equipamentos de comunicação, por exemplo, têm objetivos 

também diferentes. Onde eles convergem cria-se um espectro ainda muito 

restrito. 

O Departamento de Energia dos Estados Unidos - DOE, utilizando o NETL – 

National Energy Technology Laboratory deflagrou um projeto de Estado (e 
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não de Governo), “[DOE] The Modern Grid Initiative: A Systems View of the 

Modern Grid, 2007” para modernizar todo o setor elétrico daquele País. 

Tendo como base o seu sumário executivo emitido em janeiro de 2007, 

porque compatível que o presente assunto, reproduz-se a seguir a estratégia 

adotada, suportada pela figura 4.18, mostrada abaixo. 

 
FIGURA 4.18 – Estratégia Adotada pelo DOE para MOdernização do Setor Elétrico 

FONTE: DOE 

 

A figura apresenta os cinco elementos decisivos para consolidação do 

projeto, quais sejam: 

 

a) Fatores de Sucesso 

Representa o core da estratégia, definindo os objetivos fundamentais do 

projeto. O resumo geral deste item pode ser verificado no quadro 4.2 

reproduzido da referência.  
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                   QUADRO 4.2 – Fatores de Sucesso 

Key Success 

Factors 

 

Reliable 
A reliable grid provides power dependably, when and where 

its users need it 

Secure 
A secure grid withstands physical and cyber attacks without 

suffering massive blackouts or exorbitant recovery costs 

Economic 
An economic grid operates under the basic laws of supply 

and demand, resulting in fair prices and adequate supplies 

Efficient 

An efficient grid takes advantage of investments that lead to 

cost control, reduced transmission and distribution electrical 

losses, more efficient power production and lower costs of 

ownership 

Environmentally friendly 

An environmentally friendly grid reduces environmental 

impacts through initiatives in generation, transmission, 

distribution, storage and consumption 

Safe 
A safe grid does no harm to the public or to grid workers and 

is sensitive to users who depend on it for life safety 
 

FONTE: DOE 

 

b) Requisitos de Performance 

Significa o que a rede deve ter para que se alcance o sucesso. O resumo 

geral deste item pode ser verificado no quadro 4.3, reproduzido da 

referência. 

 

QUADRO 4.3 – Requisitos de Performance 

Performance 

Requirements 

 

Emergency Response 

 

A modern grid provides advanced analysis to predict 

problems before they occur and to assess problems as they 

develop. This allows steps to be taken to minimize impacts 

and to respond more effectively 

Restoration 

 

It can take days or weeks to return today’s grid to full 

operation after an emergency. A modern grid can be 

restored faster and at lower cost as better information, 

control and communications tools become available to 

assist operators and field personnel 
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Routine Operations 

 

With a modern grid, operators can understand the state and 

trajectory of the grid, provide recommendations for secure 

operation, and allow appropriate controls to be initiated. 

They will depend on the help of advanced visualization and 

control tools, fast simulations and decision support 

capabilities  

Optimization 

 

The modern grid provides advanced tools to understand 

conditions, evaluate options and exert a wide range of 

control actions to optimize grid performance from reliability, 

environmental, efficiency and economic perspectives 

System Planning 

Grid planners must analyze projected growth in supply and 

demand to guide their decisions about what to build, when 

to build and where to build. Modern grid data mining and 

modeling will provide much more accurate information to 

answer those questions 

FONTE: DOE 

 

c) Características Principais 

Respondem quais são as funções e requisitos essenciais para obtenção dos 

requisitos de performance. O resumo geral deste item pode ser verificado 

no quadro 4.4 reproduzido da referência.  

QUADRO 4.4 – Características Principais 

Principal 

Characteristics 

 

Self-heals 
Enhances cost savings, reliability and the profitable 

marketing of surplus power  

Motivates and Includes 

the consumer 

Consumers use more wisely, helping utilities produce 

more efficiently resulting in a wide range of 

environmental benefits 

Resists attack 

Resists attack The grid deters or withstands physical or 

cyber 

Attack 

Provides power quality 

for 21st century needs 

 

Avoids productivity losses of downtime, especially in 

digital device environments 
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Accommodates all 

generation and storage 

options 

Diverse resources with “plug-and-play” connections 

multiply the options for electrical generation and storage 

including new opportunities for more efficient, cleaner 

power production 

Enables markets 

The grid’s open-access market reveals waste and 

inefficiency and helps drive them out of the system while 

offering new consumer choices such as green power 

products 

Optimizes assets and 

operates efficiently 

Desired functionality at minimum cost guides operations 

and the use of assets 

FONTE: DOE 

 

d) Áreas Tecnológicas Essenciais 

Respondem quais são as tecnologias necessárias para dar suporte às 

características definidas. O resumo geral deste item pode ser verificado no 

quadro 4.5 reproduzido da referência.  

QUADRO 4.5 – Áreas Tecnologicas Essenciais 

Key 

Technology 

Areas 

Integrated 

Communications 

High-speed, fully integrated, two-way communication 

technologies will make the modern grid a dynamic, 

interactive “mega-infrastructure” for real-time information 

and power exchange. Open architecture will create a plug-

and-play environment that securely networks grid 

components to talk, listen and interact 

Sensing and 

Measurement 

These technologies will enhance power system 

measurements and enable the transformation of data into 

information. They evaluate the health of equipment and the 

integrity of the grid and support advanced protective 

relaying; they eliminate meter estimations and prevent 

energy theft. They enable consumer choice and demand 

response, and help relieve congestion 

Advanced Components 

Advanced components play an active role in determining 

the grid’s behavior. The next generation of these power 

system devices will apply the latest research in materials, 

superconductivity, energy storage, power electronics, and 

microelectronics. This will produce higher power densities, 

greater reliability and power quality, enhanced electrical 
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efficiency producing major environmental gains and 

improved real-time diagnostics 

Advanced Control 

Methods 

New methods will be applied to monitor essential  

components, enabling rapid diagnosis and timely, 

appropriate response to any event. They will also support 

market pricing and enhance asset management and 

efficient operations 

Improved Interfaces and 

Decision Support 

In many situations, the time available for operators to make 

decisions has shortened to seconds. Thus, the modern grid 

will require wide, seamless, real-time use of applications and 

tools that enable grid operators and managers to make 

decisions quickly. Decision support with improved interfaces 

will amplify human decision making at all levels of the grid 

FONTE: DOE 

 

e) Métricas 

Respondem pelas mensurações do atendimento ao nível desejado de 

performance, de forma a garantir que os fatores de sucesso serão 

preenchidos. 

A concepção desse projeto de Estado identifica a abrangência conceitual 

que deve ter as atividades do setor elétrico. Destaquem-se dois pontos, 

dentre tantos outros: 

• Pela concepção, a performance desejada exige a definição das 

características e esta, por sua vez, exige o investimento em tecnologia, 

existente ou não, de forma a dar suporte às características definidas. 

• O item Sensores e Medições indica a necessidade de transformar dado 

em informação. O citado item estabelece, ainda: “eles (sensores e 

medições) avaliam a saúde do equipamento e a integridade da rede e 

suportam avançadas funções de controle e proteção”. 

A lógica adotada pelo DOE compatibiliza-se inteira e integralmente com o 

pensamento do autor dessa dissertação, eis que, assim procedendo, o 
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vácuo, o qual foi referido anteriormente, tende a não existir. É dentro desse 

contexto que o seu modelo alternativo é apresentado a seguir. 

4.5.1 Arquitetura do Sistema 

Adotar uma arquitetura em que os equipamentos de controle e proteção 

estejam em total integração com os equipamentos de pátio, tendo como 

base o modelo IEC 61850. A figura, 4.19 mostrada abaixo, estabelece o 

modelo almejado. 
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FIGURA 4.19 – Modelo Desejado 

FONTE: Própria 

4.5.2 Funções 

Nesse modelo ideal, e tendo em vista o resultado da prospecção tecnológica 

realizada, consideram-se as seguintes funções e ambientes associados: (i) 

operação da instalação e dela no contexto do sistema; (ii) análise de 

ocorrência, local e remota, concentrando localização de defeitos, 

oscilografia e seqüência de eventos com registros analógicos primários e 

possibilidade de uso de ferramentas inteligentes de avaliação, como 

transformadas de Fourier, Wavelet, etc.; (iii) monitoramento de todos os 

equipamentos em tempo real, com construção de sua curva de vida útil e 

acompanhamento comparativo com a de projeto (com verificação de uso 

vis-a-vis à análise econômico-financeira); (iv) simulação em tempo real, com 

utilização de técnica de realidade virtual no níveis de equipamento e de 



  149 

 

sistema (equipamento no contexto de sua inserção no sistema), para 

treinamento e acompanhamento do sistema; e (v) planejamento do sistema 

elétrico. 

Os ambientes enfocados são originados de um único ambiente de 

processamento, ou seja, eles convivem no mesmo ambiente de 

processamento, de forma que não podem ser avaliados como funções 

segregadas. 

O sistema deve suportar controles e operações local e remota e para as 

operações de instalações desassistidas deverão ser desenvolvidos ambientes 

virtuais de suporte. 

4.6 Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentada uma vasta prospecção tecnológica em áreas 

que impactam direta ou indiretamente na perspectiva futura de 

desenvolvimento de projetos de controle de processo, atinentes à área do 

setor elétrico. 

Foi observado que há uma lacuna no tratamento dos projetos das instalações 

em função das especificidades de interesses centrais dos fornecedores de 

equipamentos de pátio e dos de proteção e controle.  

Ficou evidente, de um lado a necessidade premente de se investir qualito-

quantitativamente em sensores, compatíveis com o estado atual da arte, nos 

equipamentos, devendo-se intensificar aqueles de natureza óptica. Busca-se, 

com isso, otimizar-se a manutenção preditiva. 

Por outro lado, ficou caracterizada a necessidade de investimento em 

técnicas de realidade virtual, cuja potencialidade indica uma revolução na 

arte de projetar e operar sistemas.   

Finalmente, frente ao inconformismo do autor com a visão da tendência 

futura para projetos de controle de processo depreendida da pesquisa 

efetivada, o autor propôs uma alternativa através da qual busca preencher o 

gap de enfoque citado acima.  
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Capítulo 5 

Modelagem “Endoscópica” Virtual do 

Transformador – Uma Expectativa Futura 

5.1 Abordagem do Capítulo 

A estratégia adotada nesta dissertação foi a de demonstrar ao longo do 

texto, numa abordagem top-down, que o monitoramento avançado, com 

diagnóstico do estado dos equipamentos que constituem o sistema elétrico, é 

absolutamente essencial. Mais ainda! Assume um papel novo e compatível 

com o estado da arte, quando essa implementação considera o impacto do 

monitoramento, não apenas nas condições de envelhecimento dos 

equipamentos, mas, sobretudo, no controle preditivo do sistema, nos 

automatismos, bem como numa operação sistêmica que considere o uso 

ótimo do equipamento suportado pelas variáveis econômicas e, portanto, 

pela sua exploração, com controle da vida útil do bem. Isto exige, em última 

análise, a consecução de um conhecimento, em tempo real, do que se 

passa no equipamento e, até mesmo, do controle do seu grau de utilização.   

Para alcançar esse objetivo, foi mostrado o modelo atual do setor elétrico 

(capítulo 2), como evoluiu ao longo do tempo o controle de processo a ele 

aplicado (capítulo 3) e, finalmente, qual o estado da arte atual e prospectivo 

(capítulo 4).  

Dando seqüência à estratégia estabelecida, e abordando a questão do seu 

contexto mais geral possível para o de cunho específico, este capítulo fixa-se 

em um único elemento de sistema – o transformador de potência. É que uma 

abordagem dos vários elementos de sistema envolveria um imenso espectro 

de complexidades outras que fugiria ao objetivo proposto nesta dissertação. 
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Assim, o objetivo do capítulo é o de apresentar um modelo avançado para o 

controle de processo atinente a um transformador, sem qualquer perda de 

generalidade para o tratamento dos demais elementos de sistema. Para tal, 

serão apresentados os embasamentos conceituais que suportam a 

proposição em apreço. 

5.2 Apresentação 

O novo modelo do Setor Elétrico Brasileiro foi apresentado no capítulo 2, 

quando foi enfatizado o caráter competitivo que o distingue. Aliás, até 

mesmo países como a Polônia e tantos outros, de política conservadora, 

adotaram a reformulação do setor elétrico sempre com fulcro na idéia de 

que ele pode e deve, por si só, se auto-financiar. O pensamento dominante é 

que os governos devem voltar a aplicação dos recursos para atividades 

sociais, como educação, saúde, saneamento básico, dentre outros. 

Assim, numa visão mundial, com o advento da desregulamentação do setor 

elétrico surgiu a necessidade de maior conscientização de custos por parte 

das empresas. No Brasil, não foi diferente. Criou-se um ambiente em que 

obtém a concessão de empreendimentos de geração e transmissão a 

empresa ou consórcio que o viabilizar por uma menor remuneração 

garantida, resultando na modicidade tarifária. 

No capítulo 2 enfatizou-se que a receita das empresas de transmissão é uma 

medida exata da disponibilização dos seus equipamentos. Mesmo se a 

indisponibilidade de qualquer elemento de sistema não degradar o 

fornecimento de energia para a sociedade, ainda assim a concessionária 

submete-se, à luz dos contratos de concessão, a penalidades. 

Por tudo o quanto foi exposto, é imprescindível reduzir custos e incrementar a 

disponibilidade dos equipamentos o que, dentre outros, pode ser conseguido 

por meio de extensão da vida útil do equipamento e da redução do esforço 

de manutenção.  Neste sentido, o monitoramento eficiente constitui a base 

fundamental para alcançar o objetivo. Ponto absolutamente fundamental, 

diz respeito à qualidade dos sensores que viabilizam o monitoramento. 
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Já foi ressaltado que os fabricantes dos equipamentos de pátio não têm 

investido no melhoramento e na melhor adequação dos sensores, o que 

parece inexplicável correndo-se o risco até de se supor ser essa uma ação 

estratégica. Cabe, entretanto, às concessionárias mobilizarem-se e exigir em 

suas especificações novas técnicas de monitoramento, pois através delas 

abre-se uma perspectiva objetiva de otimização do tempo de vida útil do 

equipamento, com redução de riscos de defeitos.  

Dentre os equipamentos de uma instalação, o transformador é um dos mais 

caros e a interrupção do seu funcionamento, via de regra, causa imensos 

transtornos para a operação do sistema e grande perda de receita para a 

concessionária.  

Fiel aos dois aspectos – abordar o monitoramento avançado e circunscrever 

o problema a um equipamento para não perder o foco – será discutida, nos 

próximos itens, uma abordagem pouco aventada na bibliografia vigente 

para tratamento do monitoramento, nesse caso, fixado no transformador de 

potência. 

5.3 O Papel do Transformador de Força 

O transformador de potência é uma máquina estática que permite a 

conexão de sistemas com diferentes níveis de tensão, constituindo-se, assim, 

em parte essencial do sistema potência. Assim, um transformador adequa a 

tensão à finalidade requerida. A figura 5.1, mostrada a seguir, sintetiza a sua 

aplicação. 

 
FIGURA 5.1 – O transformador de potência 

FONTE: [Marcelo] 
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Utilizando a indução eletromagnética, o transformador de potência 

transforma as variáveis tensão e corrente alternada entre enrolamentos.  A 

figura 5.2, apresentada a seguir, mostra, de forma simplificada, o seu uso em 

toda a extensão do sistema elétrico. 
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FIGURA 5.2 – Aplicação do Transformador no Sistema  

FONTE: Própria 

 

Com fulcro na assertiva de que as menores perdas ocorrem nas transmissões 

a mais altas tensões, a longas distâncias utiliza-se, na figura, o sistema de 500 

e 230 kV. Já o sistema de distribuição recebe tensão em 69 kV e, de forma 

conveniente, a transforma para 13,8 kV e 380/220 V. Assim, desde a geração 

de energia, numa usina hidrelétrica mais remota, até o acender de uma 

lâmpada numa residência, a tensão é por várias vezes transformada. Elevada 

para transmitir com menores perdas e rebaixada para entregar às indústrias e 

residências. 

Sem a função do transformador certamente não teria sido possível se obter o 

enorme desenvolvimento e progresso da utilização de energia durante os 

últimos cem anos [Yakov 1995]. 
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5.4 A Complexidade do Transformador 

O transformador, como qualquer outro equipamento elétrico, pode ser 

representado por um circuito RLC [Marcelo] ou seu equivalente ¶ (pi), na 

forma apresentada na figura 5.3, mostrada a seguir, onde as componentes 

indutivas e capacitivas dependem da freqüência, na forma das equações: XL 

= 2¶fL e XC = 1/(2¶fC). 

 
FIGURA 5.3 – Equivalente Elétrico 

FONTE: [Marcelo] 

 

Entretanto, o que parece uma simples rede de impedâncias, transforma-se 

numa situação de complexidade em função de haver uma rígida 

dependência das características elétricas com a geometria dos 

enrolamentos e das constantes dielétricas.  A figura 5.4, mostrada a seguir 

[Marcelo], apresenta uma aproximação entre a situação física e a elétrica, 

abordada anteriormente. 

 
FIGURA 5.4 – Vista Interna do Transformador e Equivalente Elétrico 

FONTE: [Marcelo] 
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Além disso, o transformador de força é, em geral, imerso em óleo e utiliza 

papel isolante. Pelo exposto, pode-se depreender o quão complexo é o 

funcionamento desse equipamento para o qual as condicionantes elétricas 

impactam diretamente as variáveis físicas, e vice versa.  

Nos termos da referência [ABB], os tópicos considerados mais desafiadores no 

projeto de um transformador são: 

a) antever a distribuição de sobretensões transitórias ao longo dos 

enrolamentos e, conseqüentemente, projetar isolamento compatível com 

a situação de estresse que se estabelecerá. Importante observar que os 

perfis de tensão a que se submeterá o transformador dependem do 

sistema elétrico ao qual ele será conectado; 

b) calcular os esforços mecânicos que o transformador deve suportar em 

função das altas correntes de curto-circuito que circularão pelos 

enrolamentos. Um erro de cálculo significa danos, quase sempre, 

irreparáveis do equipamento; 

c) cuidar para que os campos resultantes das correntes de magnetização 

não impliquem em altas temperaturas nos enrolamentos e nas partes 

estruturais, criando assim bolhas de gás e, conseqüentemente, pontos de 

exposição no isolamento. 

Em [Medina 2003] foi feita uma aprofundada pesquisa sobre a estatística de 

falhas em transformadores, concluindo-se que 80% delas estão restritas a 

quatro partes principais: (i) parte ativa, constituída pelo conjunto formado 

pelo núcleo, enrolamentos, blindagens e isolação principal; (ii) dispositivos de 

proteção própria, constituída pelo conjunto de todos os dispositivos de 

proteção instalados no transformador que possuam função de desligamento; 

(iii) comutadores em derivação em carga e sem tensão; e (iv) buchas. Os 

custos e os tempos envolvidos num reparo devido a problemas na parte 

ativa, são maiores do que os três outros apresentados anteriormente.  
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O quadro 5.1, mostrado a seguir, resultado de uma adequação de “mind 

maps” apresentados por [Medina 2003], fornece, de forma resumida, a 

dimensão da complexidade exigida no dia-a-dia da operação e da 

manutenção de um transformador de potência. 

 QUADRO 5.1 – Mind Map 

Parte Ativa 

(Núcleo e 

Enrolamentos) 

Solicitações 

Superiores à 

Suportabilidade 

Sobretensões 

Ressonantes 

  

Tensões Transitórias 

Rápidas 

Correntes de Curto-

circuito 

Falha de Coordena-ção 

de Isolamento 

Redução da 

Suportabilidade 

Dielétrica 

Temperatura Anormal 

Temperatura Elevada: 

Degradação do Papel 

Sobrecarga 

Harmônicas 

Deficiência no Sistema 

de Resfriamento 

Obstrução Localizada 

de Fluxo de Óleo 

Variações Bruscas de 

Temperatura: 

Formação de Bolhas 

 

Envelhecimento Natural 

da Isolação 
 

Umidade e Oxigênio 

Deficiência do Sistema 

de Secagem 

Deficiência do Sistema 

de Preservação 

Corrosão 

Vedações das Gaxetas 

Deficiência do Sistema 

de Resfriamento 

Água/Óleo 
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Partículas 

Metálicas 

Não-Metálicas 

Gás 

Falhas das Bombas do 

Sistema de Resfriamento 

Falha de Manutenção 

ou de Montagem 

Saturação de Gás no 

Óleo 

Eletrização Estática do 

Óleo 
 

Incompatibilidade de 

Materiais 
 

Má Distribuição de 

Campo Elétrico 

Distância Insuficiente 

Protuberâncias 

Falta de equalização de 

Potencial 

Circuito 

Magnético 

Aquecimento por 

Correntes Parasitas 

Degradação de 

Isolamento: Lâminas 

Degradação de 

Isolamento: Espiras do 

Enrolamento 

Degradação de 

Isolamento: Ferragens 

Falha de Aterramento 

Falta de Aterramento Corona 

Mais de um Aterramento Circulação de Corrente 

Dispositivos de 

Proteção 

Própria 

Relé de Gás 

 

Termômetro de 

óleo 

Termômetro de 

Enrolamento 

Relé de Pressão 
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Relé de Proteção 

do Comutador 

Relé de Carcaça 

Comutadores 

Derivação em 

Carga 

Derivação Sem 

Tensão 

Buchas 
Condensivas 

Não-Condensiva 

 
FONTE: [Medina 2003] 

 

[Medina 2003] faz, ainda, um alerta importante acerca do elevado número, 

em nível mundial, de falhas de transformadores associadas a fenômenos 

transitórios. Do seu ponto de vista, considera que três fatos, transcritos a seguir, 

podem estar preponderando para tais ocorrências: 

a) o aumento da competitividade, em um mercado globalizado, tem levado 

os fabricantes a reduzir as margens de lucros, compactando, cada vez 

mais, os projetos, visando à diminuição dos custos e, conseqüentemente, 

reduzindo as margens de segurança; 

b) redução do nível de tensão de impulso atmosférico nominal suportável 

com a elevação da tensão máxima do equipamento. De acordo com a 

norma NBR-5356, para um transformador de tensão máxima de 72 kV, o 

impulso atmosférico é de 350 kV (4,8 vezes maior), enquanto que para um 

equipamento de 500 kV, é de apenas 1.450 kV (2,6 vezes maior); 

c) a modernização dos sistemas com a introdução de novos equipamentos e 

com a utilização de eletrônica de potência, bem como a compactação 

das subestações com o emprego de barramentos blindados, isolados a 
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SF6, são fatores que contribuem para geração de tensões transitórias das 

mais diferentes formas e freqüências. 

Essas constatações dão a dimensão da crescente necessidade de 

otimização do processo de monitoramento do equipamento. Nesse sentido, 

resgatando-se o que dispõe o quadro 5.1, há que se adotar medições 

seguras que, mais do que se antecipem, predigam as ocorrências a partir de 

comparações entre o estado dos componentes do transformador e os seus 

dados de projeto, ajustados pelo tempo e condições de uso. 

Assim, se a força mecânica que aparece nos enrolamentos por correntes de 

curto-circuito, por exemplo, poder ser, de alguma forma, comparada com 

aquela dimensionada no projeto, com valor ajustada pela condição real do 

estado dos componentes, ter-se-á, de fato o controle de uso do 

equipamento. Abordando de outra forma, esse controle será suficientemente 

efetivo se for possível ter, a cada momento no tempo, os dados de projeto 

on-line devidamente ajustados pelo estado real de vida do equipamento. 

É dentro deste contexto de desafio, factível em função da tecnologia 

disponível, que essa dissertação busca enfocar uma nova arte de projetar o 

controle de processo do sistema elétrico. 

5.5 Gerenciamento da Vida Útil de um Transformador 

[Aloar] elenca os seguintes aspectos, como os principais objetivos do 

gerenciamento da vida útil do transformador: 

• Avaliação contínua do estado operacional; 

• Aumento da confiabilidade; 

• Auxílio no planejamento da manutenção; 

• Redução dos custos operacionais; 

• Redução dos riscos; 

• Evitar falhas catastróficas 
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Na visão do autor dessa dissertação, deve-se acrescentar a utilização ótima, 

assim considerada a exploração de sua capacidade com controle da vida 

útil. Ou seja, exagerando no exemplo, poder-se-ia decidir pela utilização 

normal do transformador em sobrecarrega a partir do cálculo econômico 

que justificasse a aceleração de sua vida útil. 

[Ravaglio] e [Cheim] demonstram que a vida útil dos transformadores é 

mensurada por uma equação cuja variável é a maior temperatura do 

enrolamento, na forma Vida Útil (em p.u.) = k x f(e(β/θ)), onde θ é a maior 

temperatura do enrolamento. 

De [Cheim] obtém-se a figura 5.5, mostrada a seguir, apresentando o 

impacto da temperatura “hot-spot” na vida útil do transformador que, em 

última análise, representa uma relação inversamente proporcional entre o 

tempo de vida útil e o aumento de temperatura (ponto quente) do 

enrolamento.  

[Ravaglio] além de tratar da mensuração da vida útil, associa-a aos aspectos 

econômico-financeiros de forma a calcular o risco e o lucro associado à 

utilização do bem. 

 
FIGURA 5.5 – Ponto Quente x Vida Útil 

FONTE: [Ravagio] 
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5.6 Monitoramento, Diagnóstico de Estado e Controle Automático do 

Processo 

Inicialmente, faz-se necessário distinguir os conceitos de monitoramento e 

diagnóstico. Monitoramento diz respeito à arte da aquisição de dados e, 

conseqüentemente, à definição e desenvolvimento de sensores, de métodos 

adequados para identificação das informações primárias. 

Diagnóstico, por sua vez, é um estágio posterior ao monitoramento, 

contemplando interpretações off-line e on-line dos dados aquisitados. 

Assim, monitoramento e diagnóstico se complementam e o primeiro perde o 

sentido sem o segundo. 

O estágio atual da arte do monitoramento tem como consenso: (i) prover 

informações para estimativa confiável do tempo de vida restante do 

equipamento; (ii) suportar a manutenção centrada na condição e ajudar a 

evitar desligamentos imprevistos; (iii) os dados devem ser convenientemente 

organizados e amigavelmente acessados. 

No que diz respeito à diferenciação entre o monitoramento on-line e off-line, 

cabe ressaltar que, no primeiro, os dados são obtidos com o transformador 

em operação, enquanto que no segundo caso eles são obtidos com o 

equipamento desligado do sistema. 

O controle de processo, por sua vez, deve considerar as opções do 

monitoramento e do diagnóstico como entradas para a operação e 

automatismo do processo como um todo. Nesse sentido, cabe ressaltar a 

tendência observada em se considerar automatismo e monitoramento 

atividades distintas, o que, de fato, não é, ou melhor, não deveria ser. 

Durante o período de operação, um transformador submete-se a um grande 

número de sucessivos estresses de natureza térmica, elétrica e mecânica, 

resultando, geralmente, na degradação do sistema de isolamento que inclui 

materiais como óleo e papel, significando uma redução da capacidade de 

isolamento das partes da máquina. 
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As descargas, a que se submete o transformador, podem ocasionar 

destruição dos enrolamentos e os pontos quentes podem resultar em uma 

aceleração do seu envelhecimento. Neste sentido, ressalte-se que as 

variáveis mais importantes para o monitoramento on-line são as que revelam 

as condições de carga e de operação do transformador, bem como as 

análises de gás e óleo e suas misturas. 

Para avaliar as condições de operação e carga, basicamente são 

verificadas as correntes e tensões à freqüência de operação e a temperatura 

correspondente. Por outro lado, o envelhecimento do isolamento óleo/papel 

é determinado prioritariamente pelas condições térmicas no interior do 

transformador. 

As altas temperaturas no transformador podem ser causadas por sobrecarga 

ou aquecimento local. Mesmo em carga reduzida pode ocorrer sobre-

temperatura, por exemplo, em função de problema no sistema de 

refrigeração. 

Assim, o diagnóstico de transformadores imersos em óleo corresponde à 

interpretação do conjunto de dados obtidos a partir do sistema de 

monitoramento e deve fornecer recomendações que definam o ciclo de 

funcionamento do transformador. Os métodos de diagnóstico são utilizados 

para determinar as condições reais de funcionamento dos transformadores, 

auxiliar em previsões quanto ao seu uso futuro, bem como para emitir sinais 

de alerta em advertência a condições críticas de funcionamento [Lima 2003]. 

Ainda de acordo com [Lima 2003], os métodos de diagnóstico podem ser 

agrupados em três conjuntos classificados por tipo de falha, a saber: 

a) Falhas Térmicas 

Estes tipos de falhas podem ser analisados através do método DGA 

(Análise de Gases Dissolvidos em Óleo), que considera a concentração 

dos gases dissolvidos no óleo, da temperatura e da medida do grau de 

polimerização, que quantifica a degradação da celulose; 
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b) Falhas Relacionadas ao Dielétrico 

A caracterização e localização das descargas parciais é o principal 

método empregado para detectar falhas relacionadas ao dielétrico; 

c) Falhas Mecânicas 

Estas falhas geralmente são resultados de forças provocadas por curto-

circuito ou por vibração dos enrolamentos e do núcleo. Os resultados 

destas falhas são as deformações dos enrolamentos. Neste sentido, o 

método de análise de resposta em freqüência é bastante utilizado para 

avaliar os casos de: (i) deformação radial dos enrolamentos; (ii) 

deformação axial dos enrolamentos; (iii) deslocamento do núcleo; (iv) 

deslocamento concêntrico dos enrolamentos; (v) deslocamento radial dos 

enrolamentos. 

Segundo [Aloar 2007], são muitos os recursos utilizados para avaliação do 

estado de um transformador, seja em serviço, seja fora dele, designados por 

“assinatura”, tais como: (i) testes de fábrica adicionais aos de rotina; (ii) gases 

dissolvidos no óleo – DGA; (iii) propriedades físico-químicas do óleo; (iv) 

reposta dos ensaios dielétricos; (v) capacitância e fator de potência; (vi) 

resistência do isolamento do núcleo e do enrolamento; (vii) análise da 

resposta em freqüência; (viii) grau de polarização após o processo de 

secagem da parte ativa; (ix) testes de comissionamento; (x) avaliação dos 

registros de impactos; (xi) histórico dos dados. 

O quadro 5.2, apresentado a seguir, depreendido de explanação constante 

em [Aloar 2007], mostra os tipos de análises mais utilizadas atualmente para 

acompanhamento do estado do transformador. 
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QUADRO 5.2 – Tipos de Análises Mais Utilizadas 

Estado Tipo da Análise Avaliação 

Transformador em 

Serviço 

Análise do Óleo Isolante 

Gases Dissolvidos em 

Óleo – DGA 

Físico-Químicos 

2-FAL 

Emissão Acústica 

 Termografia 

Infravermelho 

Transformador fora de 

Serviço 

Descargas Parciais 

 

Medição de Perdas a 

Vazio e em Carga com 

Medição da Temperatura 

Medição da Vibração e 

Nível de Ruído 

Análise em Freqüência 

 
FONTE: [Aloar 2007] 

 

É evidente que a análise em serviço possui vantagens significativas, tais como, 

reduzir custo de manutenção, evitar perda de receita em função de 

indisponibilidade do equipamento, evitar riscos de danos nos equipamentos e 

evitar acidentes pessoais.  

Ora, o que deixa o autor dessa dissertação inconformado é o fato de que no 

estágio atual da arte tecnológica, várias análises que poderiam, como 

demonstrado no capítulo anterior, ser feitas on-line, com grande nível 

sofisticação, parecem ignoradas e sendo feitas com o transformador fora de 
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serviço. Novamente, isso motiva a proposição de um modelo avançado de 

monitoramento, objetivo principal desse trabalho. 

Apenas como referência, serão abordados, superficialmente, alguns dos 

citados tipos de análise. 

5.6.1 Análise de Gases Dissolvidos em Óleo - DGA 

Tanto os métodos, quanto os diagnósticos desse tipo de análise são 

consagrados e amplamente utilizados, para detectar: (i) pontos quentes; (iii) 

descargas parciais; degradação da celulose; (iv) aquecimento localizado em 

partes metálicas; (v) vazamento do compartimento do comutador; e (vi) 

efeito de tintas e vernizes sobre o óleo. 

O óleo isolante desempenha uma função importante no isolamento e no 

resfriamento das partes ativas de um transformador, de forma que, para o seu 

correto funcionamento, as características físico-químicas do óleo devem ser 

preservadas.  

O isolamento do transformador utiliza papel impregnado em óleo. Quando o 

isolamento sofre um estresse em função de altas temperaturas ou de 

descargas elétricas, pode ocorrer a formação de outras moléculas, reação 

essa que, por sua vez, gera uma certa variedade de gases dissolvidos no 

óleo. 

 
FIGURA 5.6 – Degradação do Isolamento 

FONTE: [Brian] 
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A figura 5.6, mostrada anteriormente, apresenta um quadro resultante da 

degradação do isolamento [Brian]. 

Por outro lado, mesmo em condições normais de operação, ocorre com o 

tempo uma lenta degradação das propriedades do isolante. Assim, além da 

degradação natural, lenta, é certo, mas contínua, essa situação se agrava 

quando o equipamento é submetido a distúrbios elétricos e térmicos, 

gerando taxas significativamente maiores que a normal. 

Os estudos sobre gases em óleo, devido a estresses térmicos e elétricos, 

datam da década de 30. Esses estudos mostraram que sob efeito de estresse 

térmico e elétrico, as moléculas de hidrocarbonetos presentes no óleo 

isolante podem se decompor e formar fragmentos ativos de hidrogênio e 

hidrocarbonetos. Estes fragmentos se combinam e formam gases como o 

hidrogênio (H2), metano (CH4), etano (C2H6), etileno (C2H4), acetileno 

(C2H2) e monóxido de carbono (CO), dentre outros [João]. 

Ao longo das últimas décadas foram desenvolvidos vários modelos 

termodinâmicos para descrever a relação entre o estresse de temperatura e 

as características dos gases, de forma que a taxa de crescimento de cada 

gás produzido pode ser calculada para qualquer temperatura do óleo 

isolante. 

A figura 5.7, mostrada abaixo, ilustra a relação entre a temperatura do óleo e 

a geração de gases [João]. 

 
FIGURA 5.7 – Relação Temperatura do Óleo e a Geração de Gases (Fonte: [João]) 



  167 

 

Ainda de acordo com [João], depreende-se da figura que os gases 

hidrogênio, metano, etano, etileno e acetileno são gerados seguindo uma 

ordem crescente de temperatura. O hidrogênio, por sua vez, é gerado em 

baixas temperaturas (100 0C), enquanto o acetileno é gerado a altas 

temperaturas (1000 ºC). 

Um dos critérios adotados – o de Rogers – utiliza os cinco gases apresentados 

na figura para obtenção de razões de concentração de gases, conforme 

mostrado no quadro 5.3, a seguir. 

QUADRO 5.3 – Critério de Rogers 

Razões de Gases 

R1 R2 R3 R4 

CH4/H2 C2H6/CH4  C2H4/C2H6 C2H2/C2H4 

FONTE: Própria 

 

Em função das razões obtidas, existe uma tabela de interpretação de 

seqüência de códigos que fornece uma descrição para o provável tipo de 

falha.  Por exemplo, se 0,1<R1<1, R1 assume o código = 2; se R2 ≥ 1, R2 assume 

o código 1; se R3<1, R3 assume o código “0”; e se R4<0,5, R4 assume o código 

“0”. 

Assim, para o conjunto de códigos R1 = 2, R2 = 1, R3 = 0 e R4 = 0, o diagnóstico 

seria sobre-aquecimento de 200 0C a 300 0C. 

De uma forma geral e resumida, é importante ressaltar que embora a análise 

de gases dissolvidos em óleo seja um método muito importante de 

diagnóstico, ele não aponta a localização do evento, entretanto, tem como 

vantagem a indicação de tendência. 

5.6.2 Análise de Resposta em Freqüência 

Conforme já enfocado anteriormente, o objeto dessa análise é a detecção 

de deformações e deslocamentos dos enrolamentos e do núcleo, causados 
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por forças derivadas de correntes de curto-circuito, afrouxamento das 

amarrações e acidentes durante o transporte. 

Os efeitos físicos são a diminuição das distâncias de isolamento, 

esmagamento e torção da isolação sólida e espaçadores e fadiga mecânica 

do núcleo e seus acessórios de sustentação. As conseqüências técnicas que 

surgem são grande risco de falta grave no transformador, diminuição da 

capacidade de curto-circuito e alterações nas indutâncias e capacitâncias 

internas. 

Um dos métodos utilizados, dentre vários existentes, é o de análise de redes. A 

figura 5.8, mostrada a seguir, apresenta a montagem utilizada. 

 

 
FIGURA 5.8 – Montagem para Análise de Resposta em Frequência 

FONTE: [Marcelo] 

 

Os procedimentos são: (i) aplicar uma tensão senoidal de baixa amplitude e 

freqüência variável; (ii) medir a tensão de entrada e a de saída com uma 

impedância shunt; e (iii) fazer relação entre tensões para todas as 

freqüências. 
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A figura 5.9, mostrada a seguir, é um exemplo de uma detecção de falha. 

 
FIGURA 5.9 – Resposta em Frequência 

FONTE: [Marcelo] 

5.6.3 Descargas Parciais 

A técnica de descargas parciais mais utilizada atualmente é a da emissão 

acústica. Ocorre que, como já foi visto, a medição fica comprometida em 

função dos meios de propagação não serem uniformes, conforme pode ser 

depreendido da figura 5.10, mostrada a seguir. 

 
FIGURA 5.10 – Método de Medição Acústica 

FONTE: [Wang 2005] 
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Da figura, é importante observar que a onda está sendo propagada de 

forma que, até ser captada pelos sensores, poderá alcançar obstáculos 

diversos. 

Conclui-se que o presente monitoramento com conseqüente processo de 

diagnóstico, no estado atual da arte, não permite a sua inserção como uma 

ferramenta de operação, em tempo real, que leve em conta a predição e as 

variáveis econômico-financeiras. 

5.7 Modelo Prospectivo para o Controle de Processo de um 

Transformador  

No capítulo 4, foi apresentada uma prospecção tecnológica nas várias áreas 

do desenvolvimento. Observa-se que o estado atual da arte do 

monitoramento não incorporou, ainda, importantes tecnologias, bem como 

resta evidenciado um gap entre o controle de processo, ditado pelos 

fabricantes dos sistemas de proteção, e aquele ditado pelos fabricantes de 

equipamentos. 

É dentro deste contexto, que apresenta-se, nessa dissertação, um modelo 

alternativo avançado para tratamento do controle de processo que o torne 

uníssono, que proporcione um controle que leve em consideração o 

monitoramento preditivo como elemento, também, de operação e não 

apenas de manutenção corretiva. Que considere as técnicas de sensores 

ópticos e que aprofunde a exploração da ferramenta de realidade virtual 

como uma nova forma de lidar com a operação do sistema elétrico. 

Para tal, faz-se mister que na contratação do fornecimento do equipamento 

seja exigida a distribuição de sondas, convenientemente nele instaladas que, 

no papel de monitoramento, proporcionarão o diagnóstico em tempo real e 

a conseqüente utilização controlada do equipamento. 
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5.7.1 Condicionantes Gerais   

Para adoção do modelo a ser apresentado, faz-se necessário o 

fornecimento, pelo fabricante, de todo o projeto físico do equipamento, 

dimensões, construção da curva de vida útil e, principalmente, a alocação 

das sondas e o cuidado com suas qualidades. 

Conforme detalhado nos itens 4.3.4.4 e 4.3.4.5, [Horatio 2000] e [Wood 2003] 

demonstraram que fibras ópticas com sensores apropriados, e devidamente 

alocadas, permitem monitoramento em tempo real de gases dissolvidos em 

óleo e de vibração do núcleo. Esses foram apenas dois entre tantos exemplos 

apresentados de monitoramento tecnologicamente avançado. 

Também, foram discutidos inúmeros desenvolvimentos considerando a 

aplicação da realidade virtual, não apenas para treinamento, mas para 

proporcionar uma imagem 3D interativa do sistema, inclusive, e 

principalmente, dos equipamentos. 

Em [Jiang 2003], por exemplo, foi mostrado que sensores apropriados 

permitirão um acompanhamento virtual, quase real, das estruturas dos hidro-

geradores e dos seus mecanismos de operação. Chega-se ao ponto de se 

estudar, no ambiente 3D, campos magnéticos girantes de um gerador, por 

exemplo. 

5.7.2 Modelo Proposto 

Apresenta-se a seguir, o modelo idealizado nesta dissertação, como já 

reiterado, circunscrito a um transformador de potência, salientando-se, desde 

já, que em nada se perde em generalidade.  

Para tal, serão abordados dois tópicos que, juntos, perfazem a idéia 

completa: o gerenciamento dos dados aquisitados e a estrutura conceitual 

do sistema.     
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5.7.2.1 Gerenciamento dos Dados Aquisitados 

Recorrendo-se aos estudos desenvolvidos, em março de 2006, no âmbito do 

Grupo Técnico GT A2.23, intitulado Monitoramento de Transformadores de 

Potência da CIGRÉ [CIGRÉ 2006], adota-se, em parte, neste trabalho, a 

concepção indicada para o gerenciamento de dados aquisitados, embora 

no citado documento o foco seja especificamente o monitoramento 

convencional, diferente da amplitude conferida a esta dissertação. 

A figura 5.11, mostrada a seguir, apresenta a estrutura a ser utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 5.11 – Modelo Proposto para o Gerenciamento dos Dados Aquisitados 
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Da figura 5.11, pode-se verificar a existência do sistema de monitoramento 

(área da esquerda), com quatro níveis hierárquicos (Monitoramento, Análise, 

Prognóstico/Diagnóstico e Análise de Risco e Gerenciamento), além da sua 

interação com o sistema de controle e supervisão (área direita).  

a) Nível de Monitoramento 

Este nível agrega todos os tipos de dados aquisitados, seja de origem do 

conhecimento humano, seja de origem técnica, a partir dos sensores 

primários (técnicas especiais) seja, ainda, das variáveis naturais do 

processo. Esses eventos constituem a Base de Dados de Monitoramento. 

b) Nível de Análise 

A citada Base de Dados de Monitoramento, gerada no nível hierárquico 

de monitoramento, alimenta diretamente o Repositório do nível de 

análise, que compara valores e estabelece evidências de defeitos, 

proporcionando advertências para o pessoal de manutenção e, 

sobretudo, alimentando o módulo de análise de falha para proporcionar 

o diagnóstico e/ou o prognóstico do problema. 

c) Nível de Prognóstico/Diagnóstico 

Este nível, que é alimentado diretamente pelo módulo de evidências de 

defeitos, constante do nível de análise, realiza avaliação para 

determinação da falha, listando as causas mais prováveis e o conjunto de 

ações inferidas. É de se observar que o módulo de análise de falha 

alimenta o repositório existente no hierárquico de nível de análise. 

d) Nível de Análise de Risco e Gerenciamento  

Neste nível é efetivada a análise de risco, tendo como base as questões 

de cunho econômico-financeiras, o que deve gerar ações adequadas e 

recomendações tanto para o pessoal de manutenção quanto para a 

área de operação (supervisão e controle).    

Observe-se, ainda, que existe uma imprescindível integração com o sistema 

de controle e supervisão, incluindo tanto a operação como o sistema 
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supervisivo. Finalmente, há que se atentar para o módulo de Realidade 

Virtual, na forma e funções ressaltadas no capítulo 4. 

Neste sentido, faz-se mister observar a necessidade da aquisição dos dados 

ser efetivada no local, na forma de sinais digitalizados, conforme 

prognosticado na figura 4.19. 

5.7.2.2 Estrutura Conceitual do Sistema 

A figura 5.12 mostra a configuração conceitual do modelo proposto.  A idéia 

é que sejam adotados os sistemas e as composições definidos no âmbito do 

Comitê de Estudos B3, Força-Tarefa B3.01 - MCC de Subestações da CIGRÉ. 

Para cada uma das partes, o sistema fará a aquisição a partir das sondas 

diretamente disponibilizadas nos diversos subsistemas que compõem o 

equipamento, na forma abordada no item 5.7.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.12 – Modelo Proposto para Monitoramento de Equipamento 
FONTE: Própria 
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Com os dados aquisitados histórica e instantaneamente, será possível, dentre 

outros: 

• Criar uma interação virtual 3D de forma a se proporcionar treinamento, em 

ambiente virtual; 

• Desenvolver estudos a partir da construção e simulações de ambientes 

virtuais; 

• Visualizar o estado virtual das peças não acessíveis externamente; 

• Construir uma imagem atual de sua realidade virtual comparando com os 

dados de projeto e indicando possíveis envelhecimentos precoces; 

• Identificar e localizar as descargas parciais e demais defeitos internos, 

como vibração, deslocamento de núcleo, etc.; 

• Simular situações de operação e de comportamento em condição de 

estresse, etc., tudo em tempo real. 

Em resumo, o modelo proposto considera, ainda que: 

a) serão alocadas, durante a construção, sondas internamente ao 

transformador que viabilizarão as informações que proporcionem um 

monitoramento em tempo real de todas as partes do equipamento; 

b) A aquisição de dados será toda digital em nível de equipamento; 

c) O monitoramento constituir-se-á em um módulo do sistema geral de 

controle de processo da instalação, com aplicação de inteligência 

artificial, portanto, fazendo parte “on-line” do processo de operação; 

d) O controle e inteligência artificial do monitoramento do transformador será 

tal que estará permanentemente comparando virtualmente os 

parâmetros de projeto com os vigentes; 

e) Para todo o sistema, instalação e equipamentos, será desenvolvida a sua 

imagem virtual. Com isto, deverá ser constituído um sistema de simulação 
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alimentado por informações primárias reais. Ou seja, será possível montar 

todo o sistema a partir da realidade das partes que o compõe. 

f) O sistema de monitoramento estará incorporado e alimentando o sistema 

contábil e de ativos da empresa. 

g) Todo o monitoramento permitirá a construção 3D do objeto, bem como 

viabilizará as necessárias interações virtuais. 

h) Haverá integração total entre o monitoramento e a operação do sistema, 

eliminando-se o gap atualmente existente entre essas duas áreas. 

5.8 Ilustração do Conceito 

No cenário nacional brasileiro, em que pese tratar-se de assunto recente, 

alguns trabalhos, ora em desenvolvimento, contemplam o estudo da 

realidade virtual aplicada ao setor elétrico, demonstrando a viabilidade do 

modelo apresentado, ainda que não se apresentem com a visão de 

integração dos diversos sistemas, nem tampouco alimentados a partir de 

dados reais do próprio sistema.  

5.8.1 Realidade Virtual Aplicada a Sistemas de Bombeamento: um 

Enfoque na Eficiência Energética 

Com o enfoque mais voltado para desenvolvimento na aprendizagem 

acadêmica, na referência em consideração, [Delaiba] desenvolveu um 

profícuo trabalho objetivando realizar a integração da realidade virtual 

aplicada a sistemas de bombeamento, à luz da técnica de eficiência 

energética, dentro do que preconiza o PROCEL - Programa de Combate ao 

Desperdício de Energia Elétrica, operacionalizado pela ELETROBRÁS.  

Dentro deste contexto, o trabalho apresentou uma modelagem geométrica 

de motor de indução trifásico e da bomba centrífuga, bem como a 
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modelagem do comportamento eletro-mecânico de um sistema de 

bombeamento, com fulcro, principalmente, nos seguintes enfoques: 

• Desenvolvimento de ambientes virtuais que possibilitem o estudo das 

técnicas e funcionamento interno e externo dos motores de indução 

trifásicos e das bombas centrífugas; e 

• Estudo, análise e simulação do comportamento mecânico e elétrico do 

motor em função das variações da carga mecânica acoplada em seu 

eixo, no contexto da eficiência energética.  

As figuras 5.13 e 5.14, mostradas a seguir, todas extraídas de [Delaiba], 

apresentam, respectivamente, as modelagens do motor elétrico e da bomba 

centrífuga, enquanto que a figura 5.15 sintetiza o sistema motor-bomba.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.13 – Motor Elétrico Modelado 
FONTE: [Delaiba] 

 

 

 

 

 



  178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.14 – Bomba Centrífuga Modelada 
FONTE: [Delaiba] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.15 – Sistema Motor-Bomba 
FONTE: [Delaiba] 
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Em conclusão, o trabalho tanto agregou Realidade Virtual e Eficiência 

Energética como evidenciou as principais vantagens da utilização de 

técnicas de RV para fins educacionais, elencando, dentre outras: (i) 

motivação de estudantes e usuários de forma geral, baseada na experiência 

de visualizar o funcionamento de um sistema de bombeamento virtualmente; 

(ii) ilustração de características e processos, em relação a outros meios 

multimídia; (iii) visualizações de detalhes dos elementos das máquinas 

elétricas; (iv) visualização de aparelhos de forma imersiva; (v) experimentos 

virtuais, principalmente na falta de recursos, para fins de educação virtual 

interativa. 

5.8.2 Usando Técnicas de Realidade Virtual para Estudo das Usinas 

Hidrelétricas 

Nesta segunda referência, [Alexandre] desenvolveu um sistema, compatível 

com a WEB e suportado por técnicas de Realidade Virtual, possibilitando ao 

usuário a compreensão do funcionamento de uma usina hidrelétrica e que se 

aplica ao ensino de tópicos de Engenharia Elétrica. 

O trabalho busca produzir as condições e aprimorar os métodos de ensino e 

aprendizagem relacionando-os ao desenvolvimento de ambientes virtuais 

mais interativos, focando o funcionamento de uma hidrelétrica completa. 

A figura 5.16, mostrada a seguir, apresenta uma tela inicial do sistema 

contemplando o complexo, de forma abrangente, possibilitando ao usuário 

clicar em áreas indicadas e como isso nelas imergir virtualmente. 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.16 – Interface Inicial do Sistema 
FONTE: [Alexandre] 
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A figura 5.17, por sua vez, mostra uma turbina e uma subestação, enquanto 

que a figura 5.18 mostra uma subestação. 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 5.17 – Turbina e Sala de Comando 

FONTE: [Alexandre] 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.18 – Subestação 
FONTE: [Alexandre] 

Finalmente, a figura 5.19, mostrada a seguir, apresenta partes de um 

transformador de potência que podem ser organizadas de forma a compor o 

equipamento de forma completa, podendo ser adicionados sistemas 

auxiliares diversos. 
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FIGURA 5.19 – Transformador de Potência Desmontado 
FONTE: [Alexandre] 

 

5.9 Conclusão do Capítulo  

Neste capítulo foi apresentado o importante papel do transformador no 

sistema elétrico, o qual foi escolhido para circunscrever o problema. Discutiu-

se a relação existente entre a geometria do equipamento e as grandezas 

elétricas que o descrevem, com destaque para as implicações de 

degradação de isolamento. 

Com base no detalhamento das partes, foram abordados e distinguidos o 

monitoramento, o diagnóstico e o controle de processo, tendo-se 

identificada a tendência atual de se tratar o monitoramento como um 

sistema independente do automatismo da instalação. 

Nesse sentido, foram apresentados os métodos utilizados para monitoramento 

e análise do estado do transformador, demonstrando-se que os diversos 

avanços tecnológicos, apresentados no capítulo 4, não estão incorporados à 

prática atual de acompanhamento do seu estado. 

Dentro desse contexto, foi apresentado um modelo, considerado pelo autor, 

como de conceituação avançada, entretanto, plenamente factível, 
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conforme pôde ser depreendido quando analisado à luz da discussão 

apresentada no capítulo 4. 

O modelo apresentado focaliza a aplicação da técnica de realidade virtual 

como um dos maiores avanços a serem considerados nos novos projetos de 

equipamentos, em particular dos transformadores de potência. 

Finalmente, a título de ilustração do conceito abordado nesta dissertação, 

foram discutidos dois trabalhos, um aplicado a usinas hidrelétricas e outro à 

conservação de energia. Depreende-se de ambos que, no contexto do 

modelo apresentado, os dois processos citados funcionariam como módulos 

de um sistema não apenas completamente integrado, mas, sobretudo, 

alimentados pelos sinais virtuais primários do próprio sistema. No capítulo seis, 

seguinte, será apresentado um estudo de caso que visa a demonstrar, mais 

diretamente, a factibilidade de módulos do modelo em apreço, com fulcro 

na intenção de validar o modelo conceitual apresentado, no âmbito do 

controle de processo no setor elétrico, dirigido ao transformador de potência.  
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Capítulo 6 

Estudo de Caso 

6.1 Abordagem do Capítulo 

Este capítulo apresenta, num universo de grande número de possíveis 

alternativas, um estudo de caso para validar o modelo conceitual 

apresentado, no âmbito do controle de processo no setor elétrico, defendido 

pelo autor dessa dissertação e apresentado no capítulo 5. 

A citada validação foi possível a partir de simulações efetivadas no Centro de 

Pesquisa de Energia Elétrica - CEPEL, (www.cepel.br), um dos mais importantes 

e conceituados laboratórios do País, com grande reconhecimento 

internacional. 

Trata-se de entidade pertencente ao Grupo Eletrobrás, fundada em 1974, 

portanto, com mais de trinta anos de atuação em pesquisa no cenário 

nacional e internacional. Sua participação nas soluções de engenharia tem 

sido de fundamental importância para o desenvolvimento tecnológico do 

setor elétrico nacional.    

A escolha da investigação, para consecução do estudo de caso, recaiu 

sobre a detecção do fenômeno das descargas parciais, um dos mais 

freqüentes eventos em um transformador e de mais complexa possibilidade 

de localização, tornando-as, por esse motivo, de extrema importância.  

Para fazer face ao desafio da citada investigação, foram utilizadas práticas e 

tecnologias modernas para demonstrar a factibilidade da localização da 
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descarga internamente a um transformador, bem como da construção de 

uma visão no ambiente 3D. 

Este capítulo apresenta, portanto, o estudo de caso e seus resultados, 

antecipe-se, eivados de sucesso. 

6.2 Apresentação 

Foram apresentadas, nos capítulos 4 e 5, várias alternativas de análises de 

dados monitorados de forma a acompanhar o estado de um elemento de 

sistema, como é o caso do transformador de potência. A escolha do 

transformador, dentre tantos equipamentos, foi feita, por um lado, para 

circunscrever a discussão do controle de processo, que é extremamente 

abrangente.  

Por outro lado, a motivação da escolha também se deu em função tanto do 

custo do equipamento quanto, principalmente, da sua importância para o 

sistema elétrico. Observe-se que a perda intempestiva de um transformador, 

por exemplo, tem grande possibilidade de tornar indisponível não apenas ele 

próprio, mas o sistema associado, dependendo da sua situação de 

carregamento.  

Apenas para se ter uma idéia, cite-se a recente [ANEEL 2007] Resolução 

Normativa 270/2007, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 

(www.aneel.gov.br), de 26.06.2007, que estabelece as disposições relativas à 

qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, associada à 

disponibilidade das instalações integrantes da Rede Básica, e dá outras 

providências. 

Nela são estabelecidas as penalidades em função das indisponibilidades dos 

elementos de circuito, sendo de se destacar os seguintes valores para 

parcela variável, onde PB significa Parcela Básica (Receita Permitida) e PVI, 

Parcela Variável por Indisponibilidade: 
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a) Para Desligamentos Programados 

PVI = PB x 6,67 (primeiro ano de vigência da resolução)  

PVI = PB x 10,0 (a partir do segundo ano) 

b) Para Desligamentos Não Programados 

PVI = PB x 100 (primeiro ano de vigência da resolução) 

PVI = PB x 150 (a partir do segundo ano) 

Com fulcro em permitir uma sensibilidade do leitor quanto aos valores 

envolvidos, considere-se, no caso da Chesf, que o desligamento de um 

transformador de 500 kV tenha proporcionado a perda da linha de 

transmissão Milagres/Quixadá, por exemplo. Neste caso, ter-se-iam as 

seguintes penalidades: 

a) No primeiro ano de vigência da resolução 

R$ 272,56/min, para desligamentos programados, e R$ 4.086,41/min, para 

desligamentos não programados. 

b) No segundo ano de vigência da resolução 

R$ 408,6/min, para desligamentos programados, e R$ 6.129/min, para 

desligamentos não programados. 

Esses dados ressaltam o quanto uma empresa pode ser penalizada em 

função de indisponibilidade de parte do sistema. 

Apresentada, portanto, uma sensibilidade do grau de importância da 

disponibilidade dos equipamentos, ressalte-se que a efetivação do estudo de 

caso, apresentado no presente capítulo, para validar o modelo defendido, 

foi suportada por três pilares. O primeiro diz respeito ao embasamento 

conceitual desenvolvido sobre o equipamento, suas necessidades de 

supervisão e as conseqüências em caso de falha.  

O segundo respaldou-se nas referências pesquisadas, que demonstram o 

estado tecnológico da arte de aquisição de dados, bem como das 

correspondentes análises, na forma discutida nos capítulos 4 e 5. Finalmente, 
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o terceiro pilar levou em consideração a simulação, em laboratório, de um 

caso específico de descarga parcial, que comprovasse a consistência do 

modelo defendido. 

Recaiu sobre as simulações em laboratório de alta tensão, a parte mais difícil 

do estudo de caso, por dois motivos principais – dificuldade de obtenção de 

equipamento e de laboratório para realizar as simulações. Entretanto, em 

função do interesse da Chesf no desenvolvimento do trabalho, foi 

conseguido junto ao CEPEL a viabilização das simulações em apreço.  

Para tal, circunscrevendo ainda mais a questão, decidiu-se adotar uma 

medição com localização de descargas parciais para proporcionar a 

referida validação. 

6.3 Objeto do Estudo de Caso 

Considerando a impossibilidade de se conseguir um transformador para 

utilizar nos testes, foi adotado um tanque normalmente usado pelo CEPEL em 

testes preliminares, aplicados a transformadores.  

A estratégia, então definida, foi a da utilização simultânea de duas medições, 

uma com sensores acústicos e outra com fibra óptica. Isso porque, na forma 

detalhada no capítulo 4, os sensores acústicos têm sido utilizados na 

detecção e localização de descargas parciais.  

Também, como demonstrado no citado capítulo, há um importante número 

de pesquisas no sentido do uso de fibra/sensores óticos para verificação e 

localização de defeitos, com a vantagem de se tratar de elemento 

adequado para tal uso, eis que responde bem aos ambientes agressivos, 

característicos do meio enfocado.  

Ademais, o próprio CEPEL nunca houvera pesquisado os efeitos das duas 

medições simultâneas o que tornou a proposta do autor mais atraente.  

Assim, foram instalados sensores acústicos na carcaça do tanque e colocado 

dentro dele uma célula que, por meio de uma fonte, simulava descargas 

parciais as quais deveriam ser identificadas e localizadas. Além disso, foi 
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instalada, dentro do tanque, uma fibra óptica que, devidamente 

supervisionada, deveria registrar as referidas descargas parciais simuladas. 

Somente quando houvesse o registro nos dois sistemas, deveria ser 

constatada a descarga. 

Para testar esse modelo, foram realizados testes em dois cenários distintos: o 

primeiro com o tanque vazio e o segundo, com o tanque cheio de óleo, 

aproximando o mais possível à condição real do transformador. 

6.4 Montagem do Protótipo 

A figura 6.1, mostrada a seguir, apresenta a montagem efetivada nas 

simulações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.1 – Protótipo Usado na Simulação 

FONTE: Própria 

Serão apresentadas, a seguir, as características básicas da montagem do 

protótipo em consideração. 

a) Tanque de Teste 

Dimensões do Tanque Utilizado: 

Comprimento (x) = 1.520 mm; Largura (z) = 950 mm; e Altura = (y) 810 mm   
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b) Sistema Acústico 

Foram utilizados dez sensores do tipo R151 sn fj08 CE – Physical Acustics Group, 

sendo três montados na face esquerda, três na face direita, dois na face 

frontal e dois na face traseira do tanque, todos conectados ao DiSPTM – 

Acoustic Emission Workstation. 

A figura 6.2, mostrada a seguir, é uma foto da montagem real utilizada 

durante o processo de validação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 6.2 – Foto da Montagem para Simulação 
FIGURA 6.3 – Localização dos Sensores 

 

Por outro lado, a figura 6.3, conjuntamente com a tabela 6.1, apresentam as 

posições físicas dos sensores, na forma real dos testes. 
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Tabela 6.1 – Posição dos Sensores Acústicos 

Sensor 
Coordenadas da Posição do Sensor (mm) 

X y Z 

1 380 150 0 

2 730 460 0 

3 1170 140 0 

4 1520 130 410 

5 1520 460 410 

6 1200 150 810 

7 760 470 810 

8 350 160 810 

9 0 150 400 

10 0 470 400 

Fonte: Própria 

 

c) Cabo de Fibra Óptica   

Foi utilizado um cabo de fibra óptica para ambientes agressivos do tipo 

SpecTran Special ty Optics Co. Avon, CI Fiber Optic Cable 200/230 μm 

 

d) Equipamento de Acústico 

Utilizado o DiSPTM – Acoustic Emission Workstation da Physical Acoustic 

Corporation, mostrado na figura 6.4. 
                                                                           
 
 
 
 

                                                                     FIGURA 6.4 – DISPM Acoustic Emission Workstation  
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e) Osciloscópios 

Foram utilizados para avaliação do sinal elétrico-óptico dois osciloscópios 

Tektronic TDS 684ª e 754C. 

f) Gerador de Tensão 

O CEPEL utiliza um sistema gerador de tensão de 50 kV, 100 kVA, conforme 

mostrado na figura 6.5. 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 6.5 – Fonte de Alta Tensão do CEPEL 

Fonte: Própria 

 

g) Célula com Fagulhador 

A célula com fagulhador, mostrada na figura 6.6, fabricada no CEPEL, é 

basicamente composta por dois discos de acrílico de 2 cm de espessura e de 

um cilindro de vidro de 12 cm de altura por 4 cm de raio. A agulha 

proporciona descargas cujo nível de referência é de 500 pC, 106 mV, pico a 

pico. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.6 – Célula com Fagulhador 
Fonte: Própria 
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6.5 Simulações e Resultados 

Fazendo referência à figura 6.1, ressalte-se que foram efetivadas medições 

com o tanque sem óleo e com óleo. As figuras 6.7 e 6.8 mostram a célula 

posicionada dentro do tanque, em ambos os casos apoiada a 350 mm da 

base do tanque. Essa posição foi sugerida pelo CEPEL, em função de, 

estando quase no centro do tanque, facilitar a análise dos resultados. 

Antecipe-se que foram observadas diferenças nos resultados das duas 

situações, porém não significativas. Isso porque, certamente, a propagação 

da onda sonora no meio apenas com óleo não se altera significativamente, 

diferente do caso real de um transformador em que existem vários anteparos 

a serem vencidos pelas ondas. 

Cite-se, portanto, como trabalho futuro, a realização do experimento 

utilizando-se um transformador real ou com uma montagem que melhor o 

simule, no sentido de submeter às condições de dificuldade de propagação 

das ondas sonoras em todas as direções. 

 

 

 

 

 
          

FIGURA 6.7 – Célula - Tanque vazio 
Figura 6.8 - Célula - Tanque com óleo 

6.5.1 Simulações 

As simulações foram efetivadas através da variação da tensão até ocorrer 

um flashover (situação na qual o dielétrico é rompido surgindo uma 

descarga), caracterizando a ocorrência de uma descarga parcial. Essa 

descarga deveria ser detectada tanto pelo sistema acústico, quanto pelo 

ótico adaptado a grandezas elétricas. 
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A utilização da fibra óptica, à luz das referências pesquisadas e descritas nos 

capítulos 4 e 5, pode ser feita de forma mais sofisticada, entretanto, no caso 

desse estudo de validação, havia indisponibilidade de ferramentas para tal, 

sendo importante considerar variantes da montagem em trabalho futuro. 

No mínimo, entretanto, a fibra óptica funciona como identificador de 

existência ou não de qualquer tipo de ruído, para o qual o sistema acústico é 

muito sensível.  

Assim, para cada simulação foram registradas as respostas do sinal óptico e 

do acústico. As figuras 6.9 e 6.10, apresentam o pulso de calibração da 

simulação da descarga parcial e o trigger do transdutor óptico. 

 

 

 

 

 

      

FIGURA 6.9 – Pulso de calibração 
Figura 6.10 – Calibração do Transdutor Óptico  

6.5.2 Resultados 

A seguir são apresentados aspectos considerados importantes nos resultados 

obtidos. 

A figura 6.11, mostrada a seguir, apresenta as formas de onda dos sinais da 

tensão aplicada, do transdutor elétrico e do transdutor óptico. Observa-se 

que logo após a ocorrência da descarga correspondente ao pico de tensão 

aplicado, ocorre uma segunda descarga para uma tensão de entrada bem 

menor, indicando que a ionização resultante da primeira ofereceu melhor 

condição para a ocorrência da segunda.  
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Esse fenômeno equivale ao que ocorre com os dielétricos, em que a cada 

descarga eles se deterioram em menor ou maior quantidade. Mas, sempre 

impactará negativamente. 

 

 

 

 

 

 

                                 

 Figura 6.11 – Respostas a duas descargas - sinais elétrico e ótico compatíveis 
 

Observa-se, tanto na figura 6.11, quanto na 6.12, as leituras compatíveis dos 

transdutores ópticos e elétricos, ratificando o acerto da medição do modelo 

proposto por essa dissertação. Registre-se que as respostas em apreço foram 

provenientes do mesmo sinal óptico (de luz), sendo que o transdutor óptico 

indicava uma aquisição de um sinal e o transdutor elétrico, a partir de 

tratamento do sinal, o mensurava. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.12 – compatibilidade das respostas 

 

A figura 6.13, mostrada a seguir, apresenta o resultado do sinal acústico, 

identificando a provável posição do defeito (pontos vermelhos), sendo de se 

destacar que essa localização é apresentada a partir de um posicionamento 
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no espaço 3D. Esse resultado encoraja a defender o modelo da utilização 

não apenas de um espaço tridimensional, mas, sobretudo de uso, a partir 

dessas medições, de técnicas de realidade virtual. Esse deve ser um trabalho 

futuro, o de aquisitar os dados e gerar um ambiente de realidade virtual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13 – Indicação e localização da descarga parcial no ambiente 3D 

 

Cumpre, finalmente, ressaltar que as indicações da descarga parcial 

observadas na figura 6.13 foram associadas à captação dos registros dos 

transdutores óticos e elétricos.  

Em resumo, o procedimento dos testes foi o seguinte: 

a) Variava-se a tensão até se alcançar uma descarga no fagulhador da 

célula localizada dentro do tanque. Com isto, simulava-se uma descarga 

interna no equipamento, cuja ocorrência deveria não apenas ser 

confirmada com segurança, mas, principalmente, deveria ser localizada 

no espaço 3D. 
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b) A resposta acústica, para cada simulação, somente deveria ser 

considerada, no caso da confirmação dos sinais dos transdutores óticos e 

elétricos, garantindo, assim, não se tratar de um ruído, por exemplo. 

c) A simulação deveria ser repetida um certo número para confirmar 

estatisticamente a compatibilidade e consistência das respostas. 

A citada estratégia de teste foi seguida e os resultados obtidos, conforme 

apresentado, mostraram-se totalmente consistentes.  

O estudo de caso apresentado, suportada pelo estado da arte disposto no 

capítulo 4, sugere a possibilidade de utilização de sistema óptico que não 

apenas detecte a descarga ou um defeito, de um modo geral, mas, 

sobretudo, a localize “filmando-a” como se estive o equipamento submetido 

a uma “endoscopia”.    

6.6 Conclusão do Capítulo 

Neste capítulo foram apresentados testes efetivados para validar o modelo 

proposto nesta dissertação. Embora a montagem, utilizando um tanque, seja 

uma simplificação da realidade e não tenha sido usado um sistema óptico 

com câmera, os resultados apresentaram completa consistência com os 

princípios técnicos que norteiam a matéria, bem como com resultados de 

experiências discutidas em referências pesquisadas, embora efetivadas de 

forma diferente.    
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Capítulo 7 

Conclusões e Considerações Finais 

O sistema elétrico brasileiro possui um arcabouço legal no qual a tônica 

principal é a competitividade, com modicidade tarifária, o que impõe às 

empresas o desafio de diminuir seus custos. Além disto, trata-se de um 

ambiente em que a remuneração é função direta e precípua da 

disponibilização dos ativos sob concessão. 

Por outro lado, cumpre ressaltar a necessidade universal, cada vez mais 

crescente, de se otimizar a utilização dos recursos, tanto naturais, quanto 

financeiros. Esse é um desafio de hoje que impactará de forma significativa o 

futuro, de forma positiva ou negativa, função do nível de sucesso obtido. 

Dentro deste cenário, num universo mais circunscrito, há que se buscar, 

principalmente com suporte no avanço tecnológico, alternativas modernas 

que proporcionem uma melhor gestão sobre os ativos do setor elétrico. Assim 

fazendo, reforça-se a capacidade competitiva, única via de sobrevivência 

das empresas, bem como se atende à lógica da otimização dos recursos 

firmando a condição de atores responsáveis da construção do presente e, 

principalmente, do futuro. 

Foi dentro desse contexto conceitual e filosófico, e, fundamentalmente, 

suportado pelo estado atual da arte da tecnologia que esse trabalho foi 

idealizado.  

Assim, a proposta apresentada nessa dissertação foi no sentido da utilização 

das tecnologias disponíveis, conforme apresentadas nos capítulos anteriores, 
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para se idealizar um monitoramento interno de equipamentos em tempo real, 

com possibilidade de interação em um ambiente virtual.  

Portanto, a partir da técnica de realidade virtual, amplamente explorada na 

documentação pesquisada e discutida no capítulo 4, vislumbrou-se a 

possibilidade de se prever uma prática, ainda não existente, de 

monitoramento em que: (i) detecte-se o defeito ou descarga; (ii) localize-se, 

no ambiente 3D, onde a descarga ocorreu; e (iii) com base na visualização 

3D, adote-se o uso da realidade virtual.  

Para tal, é imprescindível que os fabricantes dos equipamentos 

conscientizem-se da necessidade da previsão, ainda na fase de projeto, de 

alocação de sondas em posições adequadas e tecnologicamente 

atualizadas para o estado atual da arte, devendo-se, em princípio, ser 

explorado o uso de tecnologia óptica. 

Somente assim, de fato, será possível a construção de um sistema 

“endoscópico” para os equipamentos, o que, seguramente alterará, de 

forma significativa, a prática de projeto, supervisão, monitoramento, 

manutenção e operação do sistema elétrico. Cumpre-se destacar que 

agindo dessa forma, estar-se-á preenchendo uma lacuna, atualmente 

presente, entre o controle de processo olhado do ponto de vista dos sistemas 

de proteção e dos controles de equipamentos. 

7.1 Principais Contribuições 

Nesse cenário, ressalte-se que o modelo proposto nessa dissertação possui um 

amplo espectro de contribuições, dentre as quais citamos: (i) a integração 

das áreas de conhecimento, particularmente, de controle de processo, das 

telecomunicações, da realidade virtual e da ciência da computação; (ii) a 

maximização da utilização dos bens disponibilizados; (iii) o treinamento 

melhor dirigido e mais real; (iv) a minimização de penalidades por 

indisponibilização de elementos de circuito; (v) a integração de técnicas 

diferentes para eficientizar a operação do sistema, a manutenção e a gestão 
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geral dos ativos; (vi) a visualização no ambiente 3D; (vii) o desenvolvimento 

da indústria mais bem estruturada; (viii) o processo de melhor detalhamento 

dos estudos da engenharia; e (ix) a otimização e melhor qualificação dos 

cursos de engenharia e ciências da computação. 

7.2 Trabalhos Futuros 

O enfoque dado a essa dissertação cumpriu o seu objetivo de indicar 

caminhos alternativos e modernos de lidar com variáveis do setor elétrico 

aplicadas a seus elementos de sistema. 

Neste sentido, porque não exaustiva, a presente dissertação indica vários 

trabalhos futuros que constituirão aprofundamento do tema abordado, tais 

como: (i) repetição das simulações para o caso de um transformador real ou 

de um protótipo que melhor represente o equipamento; (ii) desenvolvimento 

de protótipo que contemple, em tempo real, os diversos monitoramentos 

possíveis, tais como, descargas parciais, análise de gás dissolvido em óleo, 

deformação ou deslocamento de núcleo, etc. (iii) integração do 

monitoramento on-line de equipamentos com a simulação virtual do sistema, 

como um todo; (iv) repetição das simulações utilizando-se de fibra com 

câmeras, conceitualmente similar ao que ocorre com a endoscopia do ser 

humano. 

Ao tempo em que se acredita, espera-se que esta dissertação proporcione 

referência e motivação a futuros trabalhos, como os citados acima. Trata-se, 

portanto, de um primeiro passo, visionário, é certo, mas, consubstanciado 

técnica e tecnologicamente, demonstrando tratar-se de uma realidade, de 

um caminho que, aprofundado, repercutirá em benefícios significativos não 

apenas para o setor elétrico, mas para a gestão competente de todos 

equipamentos de grande porte de qualquer indústria. 
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