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 Diretoria de Sistemas Técnicos 

 

Visão de futuro dos sistemas nas grandes empresas distribuidoras 

 

No mundo atual, as empresas que operam os negócios de eletricidade, água, gás, telecom, entre outros - as 

chamadas utilities - possuem dois ambientes distintos: o interno e o externo, sendo a conexão entre eles 

feita pelos chamados sistemas informatizados.  

A figura abaixo mostra os principais sistemas que operam em uma distribuidora de energia, como Cemig e 

Light.

 

A cada dia, esses sistemas são aperfeiçoados e se tornam cada vez mais vitais, operando 24 horas por dia e 7 

dias por semana. Suas falhas, portanto, trazem grandes perdas para o negócio. Abaixo, alguns riscos para 

alhas desses sistemas: 
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Redes Inteligentes de Energia - “ Smart Grids” 

 

Em vários países, já se iniciou uma forte revolução nos sistemas elétricos provocadas pelos projetos de Smart 

Grids. Essa fase, no Brasil, teve um grande momento de discussão e de projetos pilotos, mas por razões de 

incentivos regulatórios e mais recentes razões de ordens econômicas que o setor elétrico está passando, os 

projetos se encontram em estágios ainda prematuros. Porém, em questão de tempo, essa modernização 

também acontecerá em larga escala nas empresas brasileiras. 

O que já está acontecendo: 

 

 

Essa revolução demanda novas tecnologias: 
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Essas necessidades de mudanças no setor exigem sistemas cada vez mais complexos e com grande 

capacidade de armazenamento e de processamento, a fim de conseguir gerenciar e operar todos esses entes 

que passam a fazer parte do negócio. A figura anterior mostra termos e nomes de tecnologias que estão 

nessa nova onda. Na verdade, a tecnologia muda também a face da empresa, tornando-a mais inteligente. 

 

Dentro desse contexto, a operação tradicional deixa de existir e os novos sistemas, em conjunto com os 

sistemas legados, passam a trabalhar de forma integrada para conseguir responder a toda essa mudança. A 

figura abaixo, mostra um exemplo de integração por meio de barramento para uma distribuidora: 

 

 

 

Neste cenário de avanço do Smart Grid, há uma tendência para implementação de sistema do tipo DMS 

(Distribution Management System) para operar o incremento de automação nas redes de média tensão e de 

geração distribuída. Há também o emprego de mais sistemas para Gestão de Ativos e de Monitoramento on-

line. Porém, antes desses novos sistemas, foi necessário que as empresas atualizasem as versões dos 

tradicionais sistemas SCADAs, OMS, GIS e de Gestão da Medição para conseguir implantar seus projetos de 

Redes Inteligentes. 

 

As empresas que já estão atuando nessa fase, colhem os frutos dessa transformação. Entre eles, uma grande 

redução dos custos com a operação do sistema elétrico, a redução dos indicadores de interrupção e melhoria 

do fornecimento com consequente redução das multas regulatórias, a redução das perdas técnicas e 

comerciais, entre outros benefícios.  

 

Outro fator oriundo dessa integração de sistemas e desse nível de informatização / digitalização que as 

empresas atingiram é a poderosa massa de dados disponível para ser analisada e trabalhada. Ocorre quando 

o sistema elétrico possui milhares ou milhões de pontos monitorados, seja por medidores inteligentes se 

comunicando a todo instante, sensores e atuadores em redes, subestações e linhas de transmissão ou  
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informações vindas dos call Centers, das agências virtuais conectadas por meio dos dispositivos móveis dos 

clientes, além de outras fontes que fazem da concessionária uma grande  recebedora de dados. A partir daí, 

os termos Big Data e Analytics começam a fazer parte da rotina da distribuidora. Esses dados podem ser 

armazenados e analisados de forma sistematizada, cruzados com outros dados relativos aos demais 

sistemas, e produzir informações que servirão de suporte aos diversos setores da companhia. Dessa nova 

abordagem, estão nascendo - nas empresas já modernizadas - os chamados Centro de Diagnósticos. 

Centro de Diagnósticos – Um novo conceito  

Integração de vários sistemas técnicos da distribuidora para uma observação em tempo real da rede elétrica, 

com o objetivo de apoiar as áreas de operação, manutenção e planejamento de forma preditiva, melhorando 

a eficiência operacional e a gestão dos ativos. 

 

 

 

O Centro de diagnóstico do sistema não é igual ao centro de operação e nem concore com este, usando os 

mesmo sitemas ele cruza dados analíticos de forma que possíveis falhas possam ser detectadas 

preventivamente. 
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Entradas e saídas do Centro de Diagnóstico: 

 

 

Predição de faltas e Gestão Inteligente de Ativos 

 

 

Alimentado por sistemas modernos e integrados, o Centro de Diagnóstico passa ser uma área estratégica da 

empresa, dando suporte aos demais Centros de Controles em tempo real e às áreas operacionais. Esse novo 

conceito traz para empresas uma forma de trabalhar na prevenção das falhas, com a capacidade de prevenir 

os eventos de grande severidade para o sistema.  

Onde essa prática já ocorre, houve redução de 50% nos indicadores de continuidade, como no caso da 

Florida Power, nos Estados Unidos. Outras empresas também estão trabalhando com esse conceito, mas a 
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base é sempre a mesma, ou seja, integração de sistema com cruzamento das informações focadas em 

parâmetros pré-definidos que possam indicar possíveis problemas nos ativos em funcionamento. 

Independente do futuro, algumas certezas já temos: 

O cliente exige: 

• Mais confiabilidade; 

• Mais qualidade; 

• Mais valor agregado; 

• Maior interatividade; 

• Menor custo. 

 

A sociedade impõe: 

• Mais energia limpa; 

• Mais Geração Distribuída; 

• Mais integração dos serviços (mult utilities); 

• Menos impactos visual e ambiental. 

 

As distribuidoras precisarão: 

• Mais automação nos Grids; 

• Mais sensoriamentos nas redes; 

• Mais Medição Avançada; 

• Maiores capacidades de armazenar e utilizar as informações; 

• Redes de dados de altíssima capacidade; 

• Sistemas informáticos mais complexos e integrados. 

 

Elaborado por: Reinaldo Loureiro Mendes - CTO – Axxiom Soluções Tecnológicas. 

 

 


