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Sistema Supervisório em Tempo Real com Interface 
Operacional de Controle e Operação das Manobras 
dos Dispositivos de Proteção e de Simulação Virtual 
para uma Rede Automatizada de Distribuição de 
Energia Elétrica 
  

Autor: Giuliano Angelo Terzariol 
 
Resumo: O presente Trabalho tem como objetivos, o desenvolvimento de um Modelo em 
escala reduzida de uma Rede Automatizada de Distribuição de Energia Elétrica, com foco 
principal no desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento Supervisório com Interface 
Operacional para garantir o fornecimento e a distribuição de Energia Elétrica à sociedade 
de maneira contínua e segura. A Metodologia utilizada será a Aplicação do Roteiro Crítico 
de Projetos em Cursos de Graduação. Espera-se desenvolver um projeto eficaz, o qual 
evidencie claramente os benefícios da Automação. Conclui-se que, para atingir os 
objetivos, é necessário comprometimento, conhecimentos práticos e aplicações dos 
Conceitos da Engenharia de Controle e Automação. 
 
Introdução 
 
Contextualização do Tema, Problema e Justificativa de desenvolvimento do Projeto: 
 
Atualmente, o Setor Elétrico Brasileiro, vem passando por constantes mudanças em suas 
regulamentações tendo como objetivo principal a implementação de melhorias 
contínuas,na Segurança, na Confiabilidade e na Qualidade do Sistema para garantir o 
Fornecimento e a Distribuição de Energia Elétrica para os consumidores e setores que 
fazem uso desse benefício. (Ferreira, 2010). 
Porém, por outro aspecto, há um contraste em relação a esse objetivo, ou seja, existe 
uma real necessidade de inovações e  tecnologias tais como sistemas e ferramentas 
computacionais avançados para os técnicos e engenheiros operarem os equipamentos 
existentes no circuito e flexibilizarem os projetos das Redes Elétricas. Tal situação ocorre 
devido aos problemas de indisponibilidade financeira e capacidade de investimento, 
requisitos necessários para que o Setor Elétrico Brasileiro atinja  seu objetivo que é a 
Excelência na Qualidade do Fornecimento de Energia. (Ferreira, 2010). 
Problemas de interrupção no fornecimento de maneira repentina causados por anomalias, 
instabilidades ou até mesmo manutenções preventivas que ocasionalmente podem vir a 
ocorrer no Sistema Elétrico de Distribuição, causam vários transtornos atingindo um 
pequeno ou grande número de consumidores e setores, e para minimizar  esses impactos 
e maximizar as características confiáveis da Rede Elétrica, são feitos Estudos de 
Proteção para a Reconfiguração das Redes e para a Alocação de  Dispositivos de 
Proteção e  Manobras em quantidades corretas e em trechos estratégicos nos pontos dos 
Circuitos Alimentadores para isolar somente o trecho atingido em situação de emergência 
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ou manutenção do tipo preventiva, energizando assim, os outros trechos que compõem 
um maior número de possível de consumidores, restabelecendo o fornecimento de 
Energia mais rapidamente evitando a demora no atendimento e conseqüentemente,  
mantendo os Padrões de Qualidade exigidos pelo Órgão Fiscalizador das 
Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica. (Ferreira, 2010). 
Para minimizar  os impactos e maximizar as características confiáveis da Rede Elétrica,  
são feitos Estudos de Proteção para a Reconfiguração das Redes e para a Alocação de  
Dispositivos de Proteção e  Manobras em quantidades corretas em trechos estratégicos 
dos Circuitos Alimentadores para isolar somente o trecho atingido em situação de 
emergência ou manutenção do tipo preventiva, energizando assim, os outros trechos que 
compõem um maior número de possível de consumidores, restabelecendo o fornecimento 
de Energia mais rapidamente evitando a demora no atendimento e conseqüentemente, 
mantém os Padrões de Qualidade exigidos pelo Órgão Fiscalizador das Concessionárias 
de Distribuição de Energia Elétrica, sendo que as vantagens desse tipo de reconfiguração 
são: a melhoria dos Indicadores de Qualidade, Satisfação dos Consumidores, Qualidade 
de Tensão Elétrica fornecida, Balanceamento de Carga (Ferreira, 2010). 
 
Metodologia  
 
Delgado, et al, 2008, p.2, define: “Metodologia é o estudo dos métodos aplicados a 
soluções de problemas teóricos e Práticos.”  
A Metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente Projeto TCC,  é a 
Metodologia para a Aplicação do Roteiro Crítico de Projetos em Cursos de Graduação, a 
qual será definida a seguir e posteriormente será apresentado cada fase e etapa da 
Metodologia do desenvolvimento do TCC de acordo com os conceitos e orientações deste 
tipo de Metodologia definida. 
Metodologia para a Aplicação do Roteiro Crítico de Projetos em Cursos de Graduação, é 
uma ferramenta composta de três fases: Estudo de Viabilidade, Projeto Preliminar e  
 
1-) Estudo de Viabilidade: A principal fundamentação dessa etapa,  é a criação de 
soluções alternativas utilizando a criatividade e a coleta de dados. Também é uma fase 
que se deve-se elaborar uma planilha dos Custos e do Valor do Projeto através da 
Engenharia do Valor. Suas etapas são: 
 
2-) Projeto Preliminar: Essa fase, é desenvolvida a partir do conjunto das soluções 
definidas no Estudo de Viabilidade, ou seja, são feitas as análises detalhadas das 
soluções alternativas para que fique clara sua classificação.  
Durante essa fase, também, é feita a avaliação dos materiais, dos processos construtivos, 
do arranjo dos componentes, pois esses fatores, caracterizam os parâmetros importantes 
para o projeto, e a utilização de recursos matemáticos também pode prever a 
performance do projeto e também, durante essa etapa, são desenvolvidos protótipos ou 
maquetes para verificar problemas como desempenho, construção, estética, antes de 
desenvolver o projeto real, sendo que, os pontos mais importantes dessa fase são a  
Confiabilidade,   a Valoração do Projeto, e a otimização técnica e funcional. 
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3-) Projeto Detalhado: Aqui nessa fase, é descrita a melhor solução construtiva em todos 
os seus aspectos, ou seja, é detalhado cada componente através de cálculos, desenhos, 
otimização, para que desenvolva um produto fabricável, definindo também, uma Lista 
Final de Materiais, Desenhos dos Componentes e do Conjunto de Montagem, Elaboração 
dos Memoriais de Cálculos, Elaboração de Manuais de montagem, instalação, operação e 
manutenção do produto desenvolvido. 
 
 
Resultados Parciais Obtidos 
 

1. Aprovação da Proposta de Trabalho; 
2. Levantamento de informações e dados concretos para desenvolvimento do Projeto; 
3. Desenvolvimento de Desenhos Técnicos dos Componentes e do Conjunto de 

Montagem do Projeto; 
4. Definição das melhores soluções para o desenvolvimento do Projeto; 
5. Definição da Lista de Materiais do Projeto;; 
6. Construção de um Protótipo similar ao Projeto original; 
7. Desenvolvimento de uma Programação e do Sistema de Gerenciamento 

Supervisório com Interface Operacional similares ao Projeto Original, para a 
realização de Testes Funcionais e garantia do desenvolvimento do Projeto Original. 

 
Conclusões Parciais 
 
Conclui-se até o presente momento que, após realizar todas as etapas da Metodologia de 
Trabalho, o projeto a ser desenvolvido, é totalmente viável, apresenta soluções através da 
aplicação dos Conceitos da Engenharia de Controle e Automação, evidencia a 
importância das orientações da Metodologia Aplicada ao Roteiro Crítico de Projetos para 
Cursos de Graduação, pois esse tipo de Metodologia. garante a segurança para o 
desenvolvimento e a concepção do projeto final. Pode-se concluir também  que,  a equipe 
de trabalho, está com o foco centrado no Projeto, com bastante comprometimento e 
dedicação, pois esses, são fatores de fundamental importância para atingir os objetivos 
propostos e os resultados esperados. 
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