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RESUMO 

Com as exigências governamentais cada vez mais difíceis de serem cumpridas, tornou-se 

necessário o desenvolvimento de novas tecnologias e métodos de controle e supervisão 

das redes de transmissão por parte das empresas de energia do país. Levando em 

consideração o lucro e a qualidade do serviço prestado, que são as duas principais 

vertentes do mercado, optamos por desenvolver um equipamento que auxilia de forma 

eficiente a melhoria desses dois pontos citados, com a detecção da falta de energia por 

meio de equipamentos supervisionados a distância. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Exigências. Novas tecnologias. Redes de transmissão. 

Detecção. Supervisionados a distância. 

 

ABSTRACT 

With governmental requirements increasingly difficult to be fulfilled, it became necessary 

a new technology and methods development to transmission lines control and supervision 

by the country’s energy companies.  Considering profit and service quality, which are 

two main business strands, we chose to develop an equipment that assists efficiently the 

improve of these two aforementioned points, with lack of energy detection through 

equipment supervised distance. 

 

KEYWORDS: Requirements. New technology. Transmission line. Detection. Supervised 

distance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a privatização das empresas concessionárias de energia elétrica, foram 

firmados contratos entre a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em que foram 

estabelecidas inúmeras exigências, obrigações e penalidades, bem como determinados 

procedimentos e indicadores técnicos e comerciais com o intuito de assegurar a qualidade 

dos serviços prestados por essas empresas aos consumidores. Também foi feito um plano 

de ação visando ao desenvolvimento das redes de transmissão. 

Sendo monitoradas e podendo sofrer penalidades, as empresas se adéquam às 

regras e desenvolvem novas tecnologias de controle e supervisão das redes a fim de 

diminuir os impactos tanto financeiros (ROSA, 1995) como de satisfação dos clientes. 

 

2. FUNDAMENTOS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

 

A distribuição de energia elétrica segue os moldes de divisão em circuitos 

denominados alimentadores de distribuição; cada qual é responsável pelo fornecimento a 

um dado grupo de clientes que pode ser dividido por categoria, espécie ou carga. Cada 

alimentador, por sua vez, pode ser dividido por partes, as quais são denominadas “blocos” 

e estes são delimitados por dispositivos de proteção e/ou de seccionamento. Os blocos 

são compostos de trechos de redes primárias, com seus respectivos cabos, distâncias e 

transformadores de distribuição.  

 

2.1 Aplicação de dispositivos supervisionados e telecomandados 

 

Esses são equipamentos que, por meio de variadas tecnologias de transmissão de 

dados, como GPRS, GSM ou MESH, enviam informações e alertas aos COs (Centros de 

operações), o que possibilita a supervisão em tempo real das redes de distribuição, 

permitindo ações a distância e facilitando a tomada de decisões na tentativa de 

reestabelecimento das eventuais faltas de energia do circuito no menor tempo possível. 

Esses mesmos equipamentos atuam como proteção por desligarem em campo o trecho 

afetado; tais equipamentos são divididos em três tipos: disjuntores, religadoras e 

reguladores de tensão (SVERZUT, 2005). 

Os disjuntores são os equipamentos instalados nas subestações abaixadoras. Eles 

são compostos de vários relés de proteção e de supervisão, bem como correlacionados 

com as proteções internas da subestação. 

As religadoras têm com função a proteção supervisionada com menor número de 

relés de proteção, não tendo vínculo direto com as subestações. Aquelas possuem 

capacidade de seletividade, além de permitirem o desligamento do circuito por meio de 

relés por curtos ou fuga para a terra, sendo possível seu religamento após normalização 

do trecho afetado depois da sua manutenção. 

Já os reguladores de tensão são supervisionados e permitem a alteração do nível 

de tensão de determinados circuitos de acordo com sua extensão ou carga, estes não atuam 

como proteção, tendo seu funcionamento semelhante ao de um autotransformador. 
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2.2 Exigências e tendências técnicas  

 

As religadoras são responsáveis pela supervisão de grandes circuitos. Quando 

elas falham, há a necessidade do envio a campo de uma equipe de manutenção que irá 

percorrer toda a rede desativada até encontrar a causa do defeito, após isso, o defeito é 

isolado e a religadora é ativada novamente (LUZ, 1992). 

Devido à possibilidade de falha, surgiu a necessidade do desenvolvimento de um 

dispositivo que enviasse um sinal da rua exata onde ocorreu o problema, a fim de diminuir 

o tempo de identificação da falha, manutenção e de reestabelecimento do serviço. 

 

3. SISTEMAS DE DETECÇÃO DE FALTA DE ENERGIA 

 

Atualmente são utilizados detectores de tensão como equipamento de proteção 

coletiva (EPC). Um detector é posicionado na rede no momento da manutenção para 

garantir que não há tensão no fio, o que reduz substancialmente os riscos de choque 

elétrico para os técnicos que ali estão trabalhando. 

 

3.1 Princípios de funcionamento do detector de tensão 

 

O detector de tensão utilizado nas redes é o da empresa FESP, pois é especificado 

para redes de média tensão que estejam no range de 1KV a 46KV, emitindo sinal visual 

e sonoro que facilita a identificação da ausência ou não de tensão.  

Seu circuito pode ser dividido em três partes. A primeira parte se destina ao 

contato com a rede de tal forma que um circuito eletrônico retificador, formado por 

diodos, transistores e capacitores, transforme essa tensão em pulsos contínuos, 

rebaixando essa tensão a níveis no valor de 9V(DC). A segunda parte se destina a enviar 

o sinal elétrico para um controlador que é programado para identificar por lógica digital 

(nível alto ou baixo) a existência ou ausência de tensão. Caso o nível for baixo (0V), o 

controlador envia sinal de comando para a terceira parte que, por sua vez, utiliza uma 

fonte separada de 9V para acionar os LEDs e o buzer propiciando o alerta visual e sonoro.  

 

3.2 Princípio de funcionamento da tecnologia GPRS  

 

Como demonstramos, existe uma crescente demanda por serviços e aplicações 

automatizadas, o que vem provocando profundas mudanças na sociedade moderna ao 

influenciar os hábitos e costumes das pessoas, bem como as atitudes e posturas das 

organizações. 

O sistema GPRS (General Packet Radial Service) utiliza os recursos já 

existentes da rede GSM, mas acrescenta a esta uma infraestrutura para suportar a 

comunicação de dados pelo protocolo IP, permitindo que os usuários tenham fácil acesso 

à sua programação e o utilizem nas mais diferentes atividades.  
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4. DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE SUPERVISÃO DE REDE 

 

O protótipo é composto por três tecnologias simples, de fácil acesso e que, 

trabalhando em conjunto, permitem identificar a falta de energia, processar a informação 

de local, horário e número de clientes desligados, e enviar estes dados para o sistema de 

controle da concessionária e/ou para celulares. 

 

4.1 Composição do equipamento  

 

As tecnologias utilizadas foram: detectores de falta de tensão, que são 

equipamentos sem supervisão utilizados para garantir a integridade física dos técnicos 

durante a manutenção de um circuito; microcontrolador Arduino Uno; placa programável 

com entradas e saídas tanto digitais como analógicas, com disponibilidade de bibliotecas 

livres para download, fácil programação e interfaceamento com outros dispositivos; e um 

sistema de comunicação GSM/GPRS, responsável pelo tratamento das informações do 

Arduino, codificação e envio das informações. 

 

4.2 Funcionamento em campo  

 

Nas redes aéreas de distribuição, além do disjuntor e das religadoras, outro 

dispositivo de proteção comumente utilizado são as chaves CH ou Bases Fusíveis (BFs) 

que propiciam proteção para parte de um circuito, evitando o desligamento geral de um 

bloco maior de clientes (SIMÕES, 1997). 

Como esse dispositivo não possui supervisão, nos casos de atuação de várias BFs 

em um mesmo circuito, pode ocorrer o agrupamento de ocorrências, o que eleva o 

chamado, fazendo com que a religadora seja desativada. Isso ocorre devido à lógica do 

sistema SCADA. No entanto, se colocarmos o nosso dispositivo próximo às BFs, quando 

estas atuarem, o dispositivo inibirá o escalonamento do evento para a religadora, 

indicando somente o local da chave atuada.  

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que, após a montagem e os testes do dispositivo, foi comprovado que 

ele atende às expectativas de nossa pesquisa, pois foi capaz de identificar e comunicar a 

falha da rede de forma simples, rápida e consistente, propiciando a tão necessária 

supervisão e o monitoramento das redes de distribuição de energia. Ele também foi capaz 

de suportar os operadores dos COs (Centros de Operações) para a tomada de decisões e 

para o envio de equipes diretamente aos locais de defeito; com isso, houve a diminuição 

do tempo de despacho, de deslocamento e de atendimento, minimizando o tempo da 

ocorrência.  Em consequência disso, houve a redução dos valores pagos por compensação 

e de transgressão aos indicadores determinados pelos órgãos reguladores e fiscalizadores. 
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