
 

Resumo – O problema mais perceptível pela grande maioria 
dos clientes das distribuidoras de energia elétrica, em relação à 
qualidade do produto fornecido é, seguramente, a interrupção 
no fornecimento de energia. Além disso, existem os órgãos regu-
ladores que, por sua vez, aumentam cada vez mais as exigências 
no sentido de reduzir o tempo de interrupção do fornecimento 
de energia elétrica. Neste trabalho é proposto o desenvolvimen-
to de um sistema computacional dedicado à gestão automática 
das interrupções no fornecimento de energia nos secundários de 
transformadores de distribuição em baixa tensão escolhidos es-
trategicamente como aqueles responsáveis pelo fornecimento de 
energia a órgãos governamentais, hospitais, grandes condomí-
nios, eventos de grande porte, etc. Os resultados com  o projeto 
piloto apontam para uma redução significativa nos tempos de 
atendimento.  Ao longo do ano de  2009  serão  instalados  500 
pontos de monitoramento, com previsão de mais 500 para 2010.

Palavras-chave –  Atendimento, DEC, GSM, ramais de MT, 
rede de BT, Supervisão remota.

I.  INTRODUÇÃO

Em meados de 1999 a Agência Nacional de Energia Elé-
trica (ANEEL) implantou um equipamento denominado AR-
GOS, o qual era utilizado para monitorar a continuidade do 
fornecimento de energia em unidades consumidoras específi-
cas e avisar, por meio de telefonia convencional, a eventual 
ocorrência da interrupção do fornecimento de energia à mes-
ma. O fato é que o ARGOS só funcionava em locais com 
presença de linha telefônica convencional e, ainda mais, a li-
nha telefônica utilizada era de propriedade do cliente, o qual 
muitas vezes tinha receio, mesmo a ligação feita sendo gra-
tuita. Desta forma, a Coelce desenvolveu um equipamento 
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de detecção de interrupção de energia elétrica utilizando um 
sistema de detecção de falta de fase acoplado a um sistema 
microcontrolado, atuando sobre um modem celular GSM, o 
qual é o responsável pelo envio da informação da localiza-
ção  do  ponto  de  ocorrência  da  interrupção  ao  Centro  de 
Controle  de Baixa Tensão  (CCBT).  o  qual  poderá  ser  na 
rede  secundária  de  um determinado  transformador  de  BT 
e/ou ao longo de um 2/7 ramal de MT. 

Outra vantagem do sistema desenvolvido é que quando da 
ocorrência de alguma interrupção de energia, serão conheci-
dos  todos  os  clientes  afetados  e  as  providências  tomadas 
pela concessionária beneficiarão a um maior número de pes-
soas e não apenas aquela unidade consumidora monitorada, 
otimizando sobremaneira o processo de atendimento emer-
gencial da concessionária, visto que, a mesma terá conheci-
mento da interrupção antes do registro de quaisquer reclama-
ções de clientes afetados. O diagrama em blocos do sistema 
em questão está mostrado a seguir na Figura 1.

Figura 1. Diagrama em blocos do sistema.

 Outra característica deste projeto é o desenvolvimento de 
uma aplicação web que permita a visualização pela intranet 
da Coelce e até mesmo por meio da internet, facilitando o 
acompanhamento por parte das equipes gerenciais. A aplica-
ção desenvolvida deverá ser utilizada apenas para visualizar 
algumas informações, relevantes ao sistema de atendimento 
da Coelce, pela internet. Portanto, não é permitida qualquer 
manipulação de dados por meio deste software.
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O projeto possui desta forma, os seguintes objetivos:

- Objetivo geral:
Desenvolver  um sistema de  gestão computacional  total-

mente integrado ao processo de atendimento emergencial da 
Coelce destinado à detecção, informação e tratamento auto-
mático de interrupções no fornecimento de energia elétrica 
em linhas de MT e BT antes do registro de reclamações de 
clientes afetados.

- Objetivos específicos:
1. Desenvolver um software de gestão utilizando ferramen-
tas de inteligência artificial para análise e identificação auto-
mática de interrupções;
2. Integrar o sistema proposto ao processo de atendimento 
emergencial da Coelce;
3. Desenvolver interface entre o sistema de gestão computa-
cional e os equipamentos sensores de interrupção;
4. Instalar um projeto piloto de gerenciamento em 30 pontos 
estratégicos do sistema elétrico da Coelce;
5. Criar uma base de dados secundária das informações im-
portantes ao sistema de atendimento;
6. Melhorar o serviço de atendimento da Coelce, visto que 
as informações de alarmes podem ser visualizadas também 
na internet e, não somente, pelo software autodist_bt.  

O projeto  foi  desenvolvido  no  âmbito  do  Programa de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Setor Elétrico, cujas princi-
pais informações são: Código ANEEL:  0039-007/2007; Tí-
tulo:  Sistema  Computacional  de  Detecção  Automática  e 
Gestão de Interrupções de Energia em Transformadores de 
Distribuição e Redes MT Integrado ao Processo de Atendi-
mento Emergencial da Coelce; Financiado pela Companhia 
Energética do Ceará (Coelce); Executora: Centro Federal de 
Educação  Tecnológica  do  Ceará  (CEFET-CE);  Ciclo 
2006/2007; Valor investido: R$ 455.666,87.

II.  MOTIVAÇÃO

O problema mais perceptível pela grande maioria dos cli-
entes  das  distribuidoras  de  energia  elétrica,  em relação  à 
qualidade do produto fornecido é, seguramente, a interrup-
ção no fornecimento de energia. Além disso, existem os ór-
gãos reguladores que, por sua vez, aumentam cada vez mais 
as exigências no sentido de reduzir o tempo de interrupção 
do fornecimento de energia elétrica.

Projetos de coordenação e otimização do sistema elétrico 
influenciam diretamente no numero das ocorrências de inter-
rupção de energia. Em alguns casos estes projetos de coor-
denação podem diminuir o tempo médio de interrupção de-
vido à ação dos equipamentos religadores. Entretanto, o fa-
tor que mais contribui para a diminuição do tempo médio de 
interrupção é, seguramente, a rapidez na localização da in-
terrupção  e a  consequente velocidade  no restabelecimento 
do sistema.

Considerando os prejuízos causados para a concessionária 
e seus clientes decorrentes da interrupção no fornecimento 
de energia elétrica, a Coelce tem buscado, como um de seus 
objetivos principais, promover a excelência no atendimento 

emergencial aos seus clientes e tornar-se referência tanto no 
Brasil quanto para as demais empresas do Grupo Endesa.

O trabalho em questão propõe o desenvolvimento de um 
sistema computacional dedicado à gestão automática das in-
terrupções no fornecimento de energia nos secundários de 
transformadores de distribuição em baixa tensão escolhidos 
estrategicamente  como aqueles  responsáveis  pelo  forneci-
mento de energia a órgãos governamentais, hospitais, gran-
des condomínios, eventos de grande porte, etc. Similarmen-
te, na rede de média tensão da concessionária teremos o mo-
nitoramento das derivações dos ramais de MT com alta den-
sidade  de  transformadores,  pontos  de  entrega  de  grandes 
consumidores do grupo A, etc.

As informações mostradas através do  software desenvo-
lvido foram modeladas e discutidas através de reuniões entre 
os programadores do ITTI e a da Coelce. Foram escolhidos 
os dados que a Coelce julga útil ao processo de atendimento. 
Em nenhum momento o software web pode efetuar qualquer 
manipulação de dados.

III.  METODOLOGIA APLICADA

O trabalho foi desenvolvido de acordo com os objetivos 
especificados seguindo a seguinte sequência:

1. Especificar o sistema:
a) Análise do  Estado  da  Arte das  tecnologias  utilizadas 

para a solução do problema;
b)  Análise das variáveis/parâmetros do sistema. 

2. Desenvolvimento da solução:
- Especificação das técnicas de redundância para minimi-

zar  falhas.

3. Desenvolvimento do Protótipo:
a) Implementação, construção e interligação dos diver-

sos componentes do sistema;
b) Desenvolvimento do software básico de controle do 

sistema;
c) Desenvolvimento dos algoritmos a partir das análises 

obtidas no item 1.b;
d) Desenvolvimento os sistemas de gerência de alto ní-

vel em linguagem PHP e AJAX.

4. Teste e validação do sistema em laboratório;
5. Realização de testes de campo junto a rede da conces-

sionária.

Abaixo seguem os requisitos básicos do sistema web:
1. Visualizar  todas  as  informações  disponíveis  na  tela 

principal do software autobist_bt, a saber: 

a) ALIMENTADOR;
b) EQUIPAMENTO;
c) CODIGO DA ESTRUTURA;
d) POTÊNCIA;
e) CHAVE PROTEGIDA;
f) LOCALIDADE PROTEGIDA;



g) QUANTIDADE DE CLIENTES;
h) HORÁRIO DA PRIMEIRA CHAMADA;
i) HORÁRIO DA ÚLTIMA CHAMADA;
j) STATUS DO ALARME.

Os três últimos itens são dinâmicos e dependem da ocor-
rência ou não de eventos de corte no fornecimento de ener-
gia elétrica.

 2.  Tela  de gerência para  cadastro  de novos usuários. 
Nesta tela serão cadastrados os novos usuários que poderão 
ter acesso às informações do sistema.

3. Histórico das informações mostradas na tela princi-
pal. Estas informações deverão ser ordenadas pela data de 
ocorrência do alarme. A tela de histórico deverá conter tam-
bém campos para filtro por data de ocorrência.

4. O processo de atualização automática do sistema é 
de 20 segundos. Este tempo foi discutido entre a equipe de 
desenvolvimento do ITTI e da Coelce como sendo um tem-
po razoável levando em consideração os problemas advin-
dos do tráfego de dados na rede da operadora de telefonia 
móvel.

5. O sistema deverá ter um botão para atualização das 
informações manualmente para que seja possível uma requi-
sição de atualização independente do tempo de espera auto-
mático.

  6. Qualquer operação de escrita, por meio deste softwa-
re, na base de dados do sistema autodist_bt é negada. Este 
procedimento implementa um técnica de segurança para evi-
tar acessos indevidos, minimizando a possibilidade  de ata-
ques externos à base de dados da concessionária.

IV.  ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema é composto basicamente dos componentes des-
critos a seguir.

1. Equipamentos  de  monitoramento  remoto:  Com-
posto de uma unidade totalmente microcontrolada conectada 
ao relé auxiliar de abertura do equipamento monitorado e a 
um modem celular GSM[1]. 

O monitor remoto foi desenvolvido e vem sendo utilizado 
pela  Coelce  com grande  êxito  desde  o  ano  de  2002.  Tal 
equipamento foi inicialmente projetado para informar ime-
diatamente às equipes de manutenção sobre a ocorrência de 
abertura de equipamentos instalados ao longo das linhas de 
distribuição e transmissão tais como religadores, seccionali-
zadores, disjuntores, etc., de forma que o restabelecimento 
do  fornecimento  à  área  atingida  fosse  realizado  na  maior 
brevidade possível,  tendo influência direta na redução dos 
índices de DEC e TMA. Na Figura 2, temos ilustrado o fun-
cionamento  do  monitor  remoto  quando  da  ocorrência  de 
abertura do equipamento monitorado.

Figura 2. Ilustração do Funcionamento do Monitor Remoto.

Tal equipamento veio a solucionar problemas decorrentes 
de interrupções de fornecimento, principalmente, dos clien-
tes situados em áreas isoladas, que muitas vezes possuem di-
ficuldades de comunicação com a concessionária. Uma cara-
cterística  importante  e  que  deve  ser  ressaltada  é  que  não 
existe custo de ligação, sendo apenas necessário à manuten-
ção da linha celular, o que representa um custo irrisório em 
comparação  com os  benefícios  advindos  da  utilização  do 
equipamento.  Atualmente,  a  Coelce  possui  mais  de  100 
(cem)  monitores  remotos  instalados  em equipamentos  ao 
longo de suas linhas de distribuição em 13,8kV. A seguir, é 
mostrado na Figura 3 um destes monitores instalados junto a 
um religador de linha do tipo KF.

Figura 3. Monitor Remoto Instalado junto a Religador KF.

Aproveitando a tecnologia desenvolvida para  o  monitor 
remoto[2], o objetivo do projeto era o desenvolvimento de 
um circuito adicional que, em conjunto com o mesmo, pu-
desse detectar a falta total ou parcial de tensão (meia-luz) e 
informar  às  equipes  de  manutenção  e  ao  CCBT  sobre  a 
eventual  ocorrência.  Assim, foi  desenvolvido o Sensor de 
Verificação de Nível de Tensão por Fase, o qual será deta-
lhado a seguir. 

2. Sensor de Verificação - Nível de Tensão por Fase 
Este módulo do sistema foi desenvolvido para ser sensibi-

lizado  não  só  pela  total  interrupção  do  fornecimento,  ou 
seja, tensão zero, mas, também, para detectar a ocorrência 
em chaves fusíveis, como por exemplo, quando da abertura 
de uma das chaves de ramal ou do transformador, a tensão 
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cairá para um valor diferente de zero e o sistema deverá res-
ponder a esta ocorrência através do acionamento do monitor 
remoto.  Este  circuito  possui  um sensor independente para 
cada fase do transformador, o que permite sua utilização em 
transformadores monofásicos, bastando, para tanto, unir as 
entradas  e  conectá-las  ao  transformador.  No  momento  da 
ocorrência, o monitor remoto será informado e iniciará o ci-
clo  de  ligações  para  as  equipes  de  manutenção  e  para  o 
CCBT, o qual será informado da ocorrência através o  soft-
ware de alto nível  desenvolvido especificamente para esta 
aplicação e que será detalhado adiante. A seguir, na Figura 
4, está mostrado o diagrama em blocos do sensor em questão 
para uma melhor compreensão.

Figura 4. Diagrama de Blocos do Sensor de Verificação 
de Nível de Tensão por Fase.

Servidor Principal: Máquina com o software autodist_bt 
instalado. Este servidor é responsável em receber e armaze-
nar as informações de alarmes oriundos dos equipamentos 
de monitoramento remoto. O software autodist_bt permite o 
acesso  das  informações  apenas  localmente. Na  Figura  5 
abaixo pode ser visualizado a interface do autodist_bt.

Figura 5. Interface do software  autodist_bt.

3. Servidor Web: Esta máquina é responsável em hos-
pedar o sistema web desenvolvido neste projeto. Este servi-
dor também possui um banco de dados com as informações 
relevantes obtidas do servidor de dados principal.

A Figura 6 mostra a estrutura do sistema e seus compo-
nentes.

Figura 6. Diagrama de Blocos do Sistema Implementado.

A comunicação de dados entre o Servidor Principal e o 
Servidor  Web acontece por meio da transferência periódica 
de um arquivo no formato csv. Este arquivo contém os da-
dos importantes ao sistema e que devem ser exibidos através 
da internet. O intervalo de transferência é de 20 segundos. 
Este tempo foi  determinado durante a  fase de modelagem 
pelos programadores da Coelce e do ITTI.  Questões sobre 
congestionamentos de rede e delay de informação foram le-
vadas em consideração.    

A comunicação  entre  o  equipamento de  monitoramento 
remoto  e  o  servidor  principal  é  realizada  através  da  rede 
GPRS[3] de uma operadora qualquer de celular. As telas do 
software desenvolvido podem ser visualizadas através de um 
navegador padrão de internet. Os navegadores nos quais este 
sistema foi testado são:  Mozilla Firefox, Internet  Explorer 
(versão 6 ou superior) e Galeon.

V.  TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Todo o projeto foi desenvolvido utilizando Sistema Ope-
racional Linux Gentoo (versão 2008.1)[4] disponível em seu 
site oficial (www.gentoo.org). Gentoo é um sistema opera-
cional baseado na filosofia de software livre, quer com base 
em Linux ou FreeBSD que pode ser otimizado automatica-
mente e personalizado para praticamente qualquer aplicação 
ou necessidade. Graças a uma tecnologia chamada Portage, 
o sistema operacional Gentoo pode se tornar um servidor se-
guro ideal, seja para o desenvolvimento de sistemas  profis-
sionais, sistemas de jogos, soluções embarcadas, entre outras 
tarefas que necessitem ser implementadas, devido à sua si-
tuação de quase ilimitada capacidade  de adaptação,  que é 
chamada de Gentoo meta distribution. 

A linguagem de programação utilizada foi PHP (versão 5)
[5].  O PHP (Processador de Hipertexto) é uma linguagem 
que, embora possa ser usada para a construção de aplicações 
baseadas  em script  para  funcionamento no computador,  é 
muito mais eficaz para a elaboração de scripts para uso em 
páginas dinâmicas na internet, que é o foco atual desta apli-
cação.

 O PHP é uma das mais abrangentes ferramentas que o de-
senvolvedor de sistemas possui atualmente [6]. Por ser uma 
linguagem server side ou seja roda direto do servidor e só 
mostra ao usuário o resultado já processado, o PHP tem o 
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mesmo poder  que o famoso  perl.  É possível  a criação de 
qualquer sistema com o PHP, tendo em vista que esta é uma 
linguagem que podemos definir como adaptável, pois se não 
existir  uma classe para  uma determinada  função podemos 
criá-la tornando muito mais versátil a plataforma de desen-
volvimento e aumentando as possibilidades de criação.

Técnicas para o desenvolvimento de aplicações Web inte-
rativas  também  foram  utilizadas,  como  por  exemplo,  o 
AJAX. 

O banco de dados utilizado foi o MYSQL (versão 5)[7] 
disponível em seu site oficial (www.mysql.com).

O MySQL é um sistema de gerenciamento de  banco de 
dados (SGBD),  que  utiliza  a  linguagem  SQL (Structured  
Query  Language -  Linguagem  de  Consulta  Estruturada) 
como interface.

VI.  TELAS DO SISTEMA

O ambiente desenvolvido encontra-se hospedado em um 
servidor com sistema operacional  Linux Mandriva (versão 
2008.1) disponível em seu site oficial (www.mandriva.com).

O ambiente pode ser visualizado através do seguinte en-
dereço: www.gpice.cefetce.br/autodist
Obs: Este endereço corresponde ao servidor de aplicação do 
ITTI.  Portanto, a hospedagem do sistema nesta máquina é 
temporária. A hospedagem final do sistema em um dos ser-
vidores da Coelce está em processo de implantação.

A.  Tela de Login
Esta constitui a tela inicial do sistema. Ela é utilizada para 

os usuários realizarem sua autenticação. Em caso de sucesso, 
o usuário será encaminhado para a página principal do siste-
ma. Em caso de falha, será mostrada uma página de erro. 
Este procedimento visa maximizar a segurança das informa-
ções, possibilitando que apenas usuários com permissão pos-
sam acessar os dados. A tela de login está ilustrada na Figu-
ra 7.

Figura 7. Tela de login do sistema.

B.  Tela Principal
Nesta tela são mostradas as informações de alarmes obti-

das do banco de dados do software autodist_bt da Coelce. A 
atualização desta tela é feita automaticamente a cada 20 se-
gundos. A conversão de cores adotada é a mesma padroniza-
da no software autodist_bt: 

- Vermelha: Chamadas “em andamento”;

- Amarelo: Chamadas “possivelmente normalizadas”.

Quando  acontece  uma  interrupção  no  fornecimento  de 
energia,  o  sensor  é  ativado,  disparando  uma  ligação  por 
meio do sistema GSM. O identificador da chamada é o pró-
prio número de cadastro do aparelho junto à operadora de 
telefonia celular.  Ao receber  a chamada, o programa base 
identifica e gera um evento de sinalização de chamada em 
andamento,  aparecendo na tela do programa a codificação 
do mesmo.

O programa não realiza o atendimento da chamada, sendo 
esta usada apenas como identificador. Caso não seja restabe-
lecida a tensão elétrica na rede, o sensor continuará realizan-
do a chamada, configurando uma situação de não atendimen-
to à falta de fornecimento de energia elétrica ao setor afeta-
do.  O usuário do  sistema deverá  então  entrar  em contato 
com a equipe de campo para que a mesma providencie a so-
lução do problema.

Ao ser restaurada a situação de fornecimento de energia 
elétrica, detectada pelo sensor devido ao restabelecimento da 
tensão na rede,  o sensor cessará o processo de ligação para 
a central.

Quando uma chamada encontra-se no estado de “normali-
zada”, o evento correspondente é retirado desta tela, ficando 
disponível para consulta na tela de histórico de forma que 
todas as ocorrências possam ser visualizadas, mas sem con-
gestionar visualmente a apresentação dos eventos que neces-
sitem de atendimento. A tela está representada na Figura 8.

 
Figura 8. Tela principal do sistema.

Na parte  inferior,  podem-se  observar  algumas  informa-
ções de acesso, como o endereço IP da máquina cliente e o 
horário da última visita do devido usuário ao sistema. Existe 
também um botão para atualização. Este botão deve ser utili-
zado para obtenção das informações de maneira instantânea, 
ou seja, sem a espera dos 20 segundos da atualização auto-
mática.
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C.  Tela de Histórico

São exibidos todos os eventos já normalizados. È possível 
realizar filtragem por data de ocorrência e ordenar os even-
tos por data e localidade tornando mais flexível o acesso a 
esses dados.

O administrador do sistema terá ampla capacidade de ras-
treamento e emissão de relatórios para acompanhamento das 
ocorrências ocorridas, conforme Figura 9.

Figura 9. Tela de histórico do sistema.

Na Figura 9 pode-se visualizar a tela de histórico do siste-
ma Web. O usuário pode solicitar um relatório de uma data 
específica ou de um intervalo entre datas. No relatório cons-
tará o código do alimentador, o tipo de equipamento, o códi-
go da estrutura, a sua potência, a chave protegida, a localida-
de protegida, a quantidade de clientes atendidos pelo trans-
formador, o horário da primeira chamada e o horário da últi-
ma chamada.

Desta forma, o usuário pode ter uma exata noção do nú-
mero de ocorrência no dia ou período solicitado.

A tela ilustrada na Figura 10 mostra o resultado de uma 
busca no banco de dados baseada em uma entrada feita pelo 
usuário especificando uma determinada data.

Figura 10. Resultado de uma busca por data no banco de dados.

Em seguida, na Figura 11, é apresentado o resultado  de 
uma busca no banco de dados baseada em uma entrada feita 
pelo usuário especificando um intervalo de datas.

Figura 11. Resultado de uma busca por intervalo de datas no banco de da-
dos.

 O usuário pode ordenar os itens do histórico por qualquer 
um dos  parâmetros que desejar, bastando para isso clicar na 
sua descrição. Esta facilidade permite ao usuário fazer uma 
análise mais detalhada das informações apresentadas, poden-
do inclusive organizá-las de forma a gerar relatórios com o 
formato mais apropriado para o gerenciamento e tomadas de 
decisões.

D.  Tela de Gerência

Utilizada basicamente para cadastro de novos usuários e 
visualização de logs.

São gravados logs de acesso e cadastro de usuários. É re-
gistrado o usuário do sistema que está realizando a operação 
e o endereço IP do computador que ele está utilizando de 
forma a ser possível ao administrador ter um gerenciamento 
dos acessos e visualização da forma que está sendo utilizado 
o sistema conforme pode ser visualizado na Figura 12.

Figura 12. Tela de gerência do sistema.

É possível cadastrar no sistema usuários de dois tipos di-
ferentes: administrador e  padrão.  Os usuários com perfil de 
administrador têm total acesso ao sistema podendo cadastrar 
outros  usuários,  visualizar  logs e  alterar  configurações  do 
sistema.

Os usuários definidos como padrão têm acesso limitado, 
podendo apenas visualizar os eventos e históricos.



E.  Visualização de logs

No sistema proposto são armazenados registros de aces-
sos dos usuários cadastrados no sistema. Estes registros po-
dem  ser visualizados diretamente no servidor  Web através 
do  arquivo  logAcAutodist.log  localizado  no  diretório 
/var/log/autodist/ . 

Neste arquivo é gravado o nome do usuário,  a data e a 
hora de acesso ao sistema. Caso seja necessário poderá ser 
disponibilizado o acesso a este arquivo por meio da aplica-
ção Web.

A Figura 13 mostra um fragmento de um arquivo de log.

Figura 13. Fragmento de arquivo de log.

F.  Expansão de Telas

Como todo o sistema foi desenvolvido em software livre, 
com código aberto, a facilidade de expansão e aumento, tan-
to do número de telas como das informações disponibiliza-
das em cada uma delas se torna muito fácil e de simples im-
plementação. 

Com a utilização do programa por parte dos usuários fi-
nais, poderão ser diagnosticadas diversas informações, que 
em tempo de implementação inicial não se tornam visíveis e 
que somente após ampla utilização, principalmente por pes-
soas não envolvidas na sua criação é que passam a serem ve-
rificadas suas necessidades.

VII.  RESULTADOS

O projeto piloto instalou 61 módulos sensores em chave 
de ramais, no período de setembro a dezembro de 2008. Nas 
Tabelas  I  e  II  temos  as  características  dos  alimentadores 
onde foram instalados os monitores e os tempos de atendi-
mento ao longo dos últimos 4 anos, respectivamente. Podem 
ser visualizadas as reduções nos tempos de atendimento em 
relação ao mesmo período de anos anteriores. 

      Tabela I. Informações dos alimentadores com os monitores instalados.

Conjunto Chave de 
Ramal Alimentador Quantidade de 

Transformadores
Quantidade 
de Clientes

1º FNL8606 MRG 01C5 18 690
2º FNN0110 MRG 01C5 16 48
3º FGT8594 PCJ 01P3 23 504
4º FUE9207 MRG 01C6 11 59
5º FWI0373 BBR 01I1 17 307

6º SZDF3071 BRT 01C5 292 2335

7º FAV5853 BBR 01I4 34 953
8º FWI0462 BBR 01I4 18 37
9º FGT5455 CLS 01C5 29 302

10º SZFZ3281 CCA 01C3 37 505

     Tabela II. Comparativo entre os tempos de atendimento ao longo dos úl-
timos 4 anos.

VIII.  BENEFÍCIOS PARA CONCESSIONÁRIA

1. Diminuição do tempo das interrupções e redução da 
perda de receita pela não venda de energia tanto em BT 
quanto em MT;
2. Conhecimento imediato da massa de clientes afeta-
dos pela interrupção, otimizando a priorização do aten-
dimento da incidência com a identificação imediata do 
ponto afetado;
3. Contribuição significativa na redução de indicadores 
como DEC e TMA, além de promover uma significati-
va melhoria na imagem da Coelce perante seus consu-
midores (IASC, ABRADEE, etc);
4. Auxílio  ao  combate  de  roubo  de  cabos 
(recuperação);
5. Cadastro com clientes especiais/eletrodependentes;
6. Priorização do atendimento independente do número 
de avisos.

Conjunto Dados
Tempo de Atendimento - TA (horas)

2005 2006 2007 2008

1º Média de TA - - 02:26 1:33
Qtd de afetações - - 2 4

2º Média de TA 02:15 04:55 01:46 01:33
Qtd de afetações 1 2 2 1

3º Média de TA 02:49 02:17 - 01:17
Qtd de afetações 1 4 - 2

4º Média de TA 01:41 03:07 01:41 00:43
Qtd de afetações 3 4 1 1

5º Média de TA 02:31 03:10 02:53 01:48
Qtd de afetações 3 3 4 3

6º Média de TA - - 01:36 00:36
Qtd de afetações - - 1 1

7º Média de TA - 02:22 - 01:44
Qtd de afetações - 3 - 1

8º Média de TA - - 04:27 01:46
Qtd de afetações - - 1 1

9º Média de TA - - 05:21 00:40
Qtd de afetações - - 1 1

10º Média de TA 01:56 02:23 02:35 01:46
Qtd de afetações 1 2 5 1



IX.  CONCLUSÕES

Conforme exposto, verifica-se que a utilização em larga 
escala do Sistema de Supervisão da Rede de BT e Ramais de 
MT tende a trazer grandes benefícios à Coelce no tocante à 
redução do tempo de interrupção do fornecimento às áreas 
sob monitoramento e a otimizar o desempenho das equipes 
de manutenção. Além disto, o referido sistema propõe várias 
inovações tecnológicas, dentre as quais podemos destacar: 

• Utilização de equipamentos sensores utilizando sis-
tema de comunicação móvel celular instalados em 
transformadores de distribuição;

• Sistema computacional de gerenciamento compatí-
vel com os equipamentos sensores de interrupções 
de energia,  integrado ao sistema corporativo e ao 
processo de atendimento emergencial da concessio-
nária;

• Conhecimento exato da duração da interrupção de 
energia detectada (início e final);

• Utilização de inteligência artificial e banco de da-
dos para monitoramento e análise das interrupções 
de energia, identificando o segmento de sua ocor-
rência, se em baixa ou em média tensão, sem neces-
sidade  de ampliação do número de equipamentos 
sensores[8];

• Conhecimento imediato da massa de clientes afeta-
dos pela interrupção, antes mesmo que haja qual-
quer reclamação;

• Otimização do processo de atendimento emergen-
cial da concessionária;

• Monitoramento  das  interrupções  de  energia  em 
transformadores de distribuição e em ramais de mé-
dia tensão estratégicos.

Desta forma, a Coelce tem a seu dispor uma poderosa fer-
ramenta de supervisão das redes de BT e ramais de MT pro-
porcionando a  maior  acuracidade  possível  na detecção  de 
ocorrências em seu sistema com a consequente agilização no 
atendimento destas.
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