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RESUMO 
 
O Sistema de Telessupervisão dos Sistemas de Telecomunicações e Teleproteção implantado na CHESF e em 
operação há 2 anos, tem por objetivo, a supervisão em tempo real do estado operacional, das falhas e eventos dos 
sistemas de telecomunicações e teleproteção. Este trabalho descreve as soluções adotadas, bem como, a 
arquitetura utilizada na implantação do projeto demonstrando, sucintamente, os equipamentos e ferramentas 
utilizadas e os resultados alcançados.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Sistema de Telessupervisão, Teleproteção, UTRs.  

1.0 - INTRODUÇÃO  

Atualmente a análise de segurança e confiabilidade em sistemas de energia vem se tornando um ponto crucial na 
otimização técnica e econômica para as empresas do setor elétrico. Em busca dessa confiabilidade e segurança, 
aliados com uma eficiente tomada de decisões e uma rápida detecção de anomalias no sistema, motivaram a 
Chesf, em 2004, a implantar um sistema que concentrasse, de maneira clara e intuitiva, todas as informações 
oriundas dos sistemas de telecomunicações e teleproteção, em um único sistema de supervisão, denominado 
Telessupervisão dos Sistemas de Telecomunicações e Teleproteção. 

O maior desafio foi projetar um sistema que pudesse identificar, de forma sincronizada, o envio e recebimento dos 
sinais de teleproteção com discrição de tempo inferior a 1 ms, bem como, utilizar uma solução técnica que 
permitisse a total independência da Chesf para futuras atualizações, expansões ou modificação necessárias ao 
sistema implantado utilizando, como principal ferramenta de controle e supervisão do sistema, uma IHM 
especialmente desenvolvida para este fim. 

Na época, a empresa Ecil Informática apresentou uma solução onde, os dados analógicos e digitais poderiam ser 
aquisitados de forma distribuída, sendo enviados por link’s óticos para equipamentos concentradores centralizados, 
com taxa de amostragem de 5760Hz, possibilitando que, a aquisição das informações de teleproteção pudessem 
ser realizadas de forma sincronizada, utilizando Timer Server GPS, e enviadas para centrais de supervisão.  Em 
poder dessa solução verificou-se que o mesmo modelo de arquitetura viabilizava tecnicamente e economicamente 
os requisitos da Chesf, nascendo assim o Sistema de Telessupervisão da Teleproteção. 
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2.0 - REMOTA ACTA-R 

 
Não foi possível usar uma remota convencional principalmente porque a precisão desejada não atendia os eventos 
das teleproteções. A solução adotada partiu para a utilização de uma remota que, além desta precisão,  tivesse a 
capacidade de “se espalhar” pelas instalações físicas da Chesf, como mostrado na figura 1. 
 
 

 
 

Figura 1 - Arquitetura da Remota ACTA-R 
 
As unidades remotas instaladas nas localidades atendidas são equipamentos de aquisição de dados (telessinais) e 
de envio de sinais de comando (telecomandos). Em cada unidade remota, denominada MR-1000 ACTA-R, 
podendo ser instalados até 14 módulos de aquisição de entradas digitais (CED-32), cada qual com 32 entradas, 
totalizando até 448 entradas digitais por unidade remota. Em cada MR-1000 ACTA-R foi instalado, adicionalmente, 
um módulo com saídas digitais (CSD-16), com 16 saídas para o envio de telecomandos.  As conexões entre os 
cartões de entrada e saída, com o MR-1000, são feitas via fibra óptica multimodo, que podem estar até a 3,8 km de 
distância do MR-1000.  
 
A alimentação do Módulo Registrador é feita pelo Módulo de Fonte Externa. Este módulo consiste em um sistema 
redundante, sendo composto por duas fontes. Já para a alimentação dos CSD e CED foi desenvolvida uma fonte 
de alimentação que atendesse a qualquer subestação. A fonte é alimentada em -48 Vcc (± 20%) ou +125 a 250 
Vcc (± 20%) e converte estes valores em quatro níveis usados pela placa CPU (+5V, -5V, -12V e +12 V), 
apresentando uma tensão de isolação de 2,5 kV e potência individual de 50 W. 
 
O MR-1000 é sincronizado por um GPS usando o sinal IRIG-B e, a cada segundo (PPS), sincroniza os cartões de 
entrada e saída digitais. Assim a aquisição é realizada com uma precisão menor que 1mS. Este sincronismo 
também faz com que o dado já venha com a estampa de tempo, o que garante confiabilidade ao sistema. 

 
O diagrama simplificado de conexão da remota ACTA-R pode ser visto na figura 2 a seguir: 
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Figura 2 – Diagrama de conexão da remota ACTA-R 
 

3.0 - ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA 

 
O sistema integrado é composto por três componentes principais:  

- Unidades remotas dispersas geograficamente responsáveis pela aquisição de telessinais por entradas digitais 
com estampa de tempo sincronizadas por GPS e envio de telecomandos por saídas digitais. 

- Servidores de comunicação que recebem os dados provenientes das remotas e armazenam no banco de dados, 
além de receberem os comandos da IHM e enviarem para a remota correspondente. 

- Servidores de banco de dados com alta disponibilidade para armazenamento dos eventos e configurações. 

Os telessinais monitorados pelas unidades remotas são aquisitados junto com a estampa de tempo do GPS e 
enviados através da rede ethernet (WAN da Chesf existente) para o Servidor de Comunicação que insere estas 
informações no Banco de Dados alocado no Servidor de Banco de Dados. Compartilhando o servidor de 
comunicação, há o servidor de IHM, responsável pela interface visual para operação, configuração e manutenção 
do sistema e pela comunicação entre os usuários e o sistema de Telessupervisão da Teleproteção. 

Todo o sistema integrado foi desenvolvido em plataforma aberta Linux possuindo interface gráfica desenvolvida em 
Java, o que permite sua visualização via browser, não sendo necessária a instalação de nenhum software cliente 
no computador do usuário. Ver Figura 3. 
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Figura 3 – Arquitetura Geral do Sistema 

 
O Servidor de contingência tem a mesma função do servidor de Comunicação, ou seja, receber e enviar dados das 
remotas e fazer a interface com o usuário. Este servidor é uma “reserva quente” que fica disponível no caso de 
falha do servidor principal. 
 
Já o servidor de contingência do banco de dados é atualizado em tempo real e entra automaticamente no caso de 
falha do servidor principal. Foi usado o banco de dados Oracle por sua alta disponibilidade e capacidade de 
suportar muitas operações simultâneas. 

4.0 - IHM 

 
A Interface Homem-Máquina é dividida em 3 partes : Configuração,  Supervisão e Pesquisa 
 
O módulo de Configuração permite ao usuário realizar todas as parametrizações do sistema, cobrindo as 
localidades, as remotas, quais equipamentos as remotas estão monitorando, a configuração dos enlaces para 
associar aos equipamentos de teleproteção, os pontos de telecomando de cada um dos 448 pontos de cada 
remota. Para agilizar a configuração, foi criado à filosofia de “Modelo de Equipamentos” onde foi cadastrado, 
somente uma vez, um determinado equipamento com os nomes dos seus pontos (Figura 4) e, na associação de 
equipamentos a remota, foram vinculados quantos equipamentos daquele tipo estão sendo monitorados.  
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Figura 4 – Cadastro de Modelo de equipamento 
 
Já a supervisão, objetivo principal do sistema, foi desenvolvida usando a tecnologia de Java Applets, o que permite 
que os eventos sejam visualizados em tempo real no browser do usuário. Este módulo foi dividido em vários sub-
módulos cujos principais pontos são mostrados a seguir: 
 
- Tabela de Alarmes (Figura 5) – Nesta tabela é possível ver os alarmes presentes. Uma vez reconhecido um 
alarme, dependendo de como ele foi configurado, ele pode continuar presente nesta tela até que seu estado seja 
normalizado ou retirado. Todos os alarmes, reconhecidos ou não, estão disponíveis para o módulo de pesquisa 
descrito posteriormente. 
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Figura 5 – Tabela de alarmes ativos 
 
No sub-módulo Telecomando é possível enviar um comando para um cartão de saída digital (CSD). Este 
telecomando é usado no sistema para comandar um relé auxiliar que pode, por exemplo, chavear entre dois rádios 
ou fazer a reposição de um retificador. Ver Figura 6. 
 
 

 
 

Figura 6 – Tabela de telecomando 
 
 

Ainda no módulo de supervisão há os sub-módulos de mapa, onde é possível ver a posição geográfica de cada 
subestação, utilizando a ferramenta GoogleMaps (Figura 7), o sub-módulo Remotas, onde é mostrado o estado de 
cada remota e o sub-módulo servidores onde é possível visualizar e gerenciar o estado dos servidores de banco de 
dados e comunicação. 
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Figura 7 – Módulo de mapas, com destaque em vermelho para os locais que há eventos 

 

5.0 - CONCLUSÃO 

 
O principal motivador da implantação do presente sistema foi a necessidade da Chesf na concentração das 
informações dos enlaces de teleproteção numa única plataforma, o que permitiu melhorar significativamente a 
qualidade do diagnóstico dos eventos associados a desligamentos, bem como minimizar a dificuldade que a Chesf 
tinha na identificação da falha nesses equipamentos, permitindo ainda que se disponha de informações precisas e 
em tempo real para análise e/ou verificação da correta atuação da teleproteção. Havia também a necessidade de 
integrar vários sistemas de gerência em um único sistema, modernizando assim o serviço de supervisão da 
telecomunicação da Chesf. Isto usando uma remota que atendesse tanto aos equipamentos de telecomunicações, 
quanto a precisão exigida pela característica dos sinais provenientes do sistema de teleproteção. 
 
Usando uma tecnologia já consolidada, a Ecil Informática customizou sua solução criando uma nova remota que 
viabilizou a implantação deste sistema. 
 
Hoje com a primeira fase implantada em 51 localidades e cerda de 11264 pontos de supervisão, e com previsão de 
término de implantação da segunda fase para o final de 2009, etapa essa que contemplará 40 novas localidades e 
cerca de 10112 pontos de supervisão, o sistema de Telessupervisão já registrou aproximadamente mais de 2.8 
milhões de eventos, possibilitando assim aos técnicos da Chesf, verificar em tempo real a correta atuação de todos 
os equipamentos de telecomunicações de sua planta, de forma ágil e controlada.  
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