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RESUMO 

 

 

O modelo de sistema elétrico introduzido no Brasil no final da década de 90 

produziu um ambiente com alto grau de regulação. A criação da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) e suas regras forçam os agentes envolvidos nesse sistema 

a sempre procurarem a modicidade tarifária com um nível elevado de qualidade do 

serviço e qualidade do produto. Estas exigências impostas às concessionárias de 

energia no Brasil fazem com que as empresas desenvolvam processos para uma 

melhoria constante, mas nem sempre essas estratégias são suficientes para garantir 

bons indicadores de qualidade. Por vezes o processo não mantém uma sincronia ideal 

a ponto de evitar falhas em sua execução. Outras vezes, as falhas não estão nos 

processos em si, mas nos próprios equipamentos. Como exemplo, podem ser citadas 

as programações de manutenção preventiva que são desenvolvidas em alguns 

equipamentos de uma subestação. Ainda podem ser citadas, as falhas intempestivas 

que para serem corrigidas é necessário que a informação correta, percorra os canais 

de comunicação de forma rápida e precisa chegando até aos responsáveis pela 

manutenção. Nem sempre as informações certas chegam aos setores responsáveis 

com rapidez e precisão, somado a isso, estas informações não são armazenadas e 

catalogadas para analises futuras. O presente projeto tem como objetivo fundamental 

dotar os disjuntores, equipamentos do sistema de proteção, de inteligência, por meio 

de um sistema embarcado. Com esta associação, os disjuntores serão capazes de 

desempenhar suas funcionalidades com rapidez e assertividade nos dados gerados, 

podendo antecipar-se às falhas tornando o sistema elétrico mais confiável e seguro. 

 

 

Palavras chaves: Detecção de Faltas. Sistema Elétrico de Potência. Indicadores de 

Qualidade. Manutenção Preditiva. Microcontrolador. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The Electric Power System model introduced in Brazil in the late 1990s produced a 

scenario with a high regulation level. The Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) creation and its rules force the agents involved in that system to always seek 

the low tariffs with a high quality level of service and product quality. The requirements 

imposed on Brazilian Power Utilities result in the development of processes that allow 

a continuous improvement. Nevertheless, these strategies are not always sufficient to 

ensure good quality indicators. Many times, the processes do not hold a perfect 

synchrony to the point of avoiding execution failures. Other times, the failures are not 

in the processes, but in the equipment that are objective of the existence of the 

processes. As an example the preventive maintenance schedules that are developed 

in certain equipment of a Substation. Another example, unscheduled failures to be 

corrected is necessary that the correct information, scroll through the channels of 

communication to quickly and accurately reaching those responsible for maintenance. 

Correct information does not always reach the department quickly and accurately, but 

it is stored and cataloged for future analysis. This work aimed to reduce the DEC 

(Equivalent Duration of Interruption per Consumer Unit) indicator, improvement in 

maintenance planning and increase in the electrical installations’ s safety level in a 

substation. By building an embedded system designed to monitor the main internal 

components of a circuit breaker. With the results achieved, it is concluded that the 

device provided in the project meets the objectives imposed, being able to perform its 

functions with speed and assertiveness in the data generated. The integration of this 

equipment into the circuit-breakers will allow anticipating the failures making the 

electrical system more reliable and safe. 

 

Keyswords – Fault Detection. Electrical Power System. Quality Indicators. Predictive 

Maintenance. Microcontroller. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Um Sistema Elétrico de Potência (SEP) é constituído de Usinas Geradoras, 

Subestações e Linhas de Transmissão.  As subestações podem ser de três tipos: 

Elevadoras, Rebaixadoras e de Seccionamento. Os níveis de tensão nos barramentos 

podem variar de 13,8 kV até 750 kV (ONS, 2017).  

Todas as subestações, independentemente do nível de tensão, são dotadas de 

uma gama de equipamentos e cabos, todos interligados eletricamente. Alguns destes 

equipamentos possuem alto grau de tecnologia embarcada. Porém, outros 

equipamentos com mesmo nível de importância nesse sistema, ainda possuem as 

mesmas características da época de sua criação. Como exemplo, os disjuntores, que 

são dispositivos eletromecânicos de suma importância em um SEP. Nesse 

equipamento, localizam-se as bobinas elétricas que são partes integrantes do 

mecanismo de abertura e fechamento.   Com o decorrer do tempo ou por número 

excessivo de operações elas perdem suas características elétricas originais, 

apresentando falhas e só sendo possível a sua detecção no momento em que são 

acionadas. Uma bobina que esteja danificada poderá originar uma situação insegura 

do ponto de vista da proteção dos sistemas assim como interrupções de energia com 

duração elevada. 

Este trabalho tem dentre seus principais objetivos o desenvolvimento do 

protótipo de um equipamento que tenha software e hardware embarcado para detectar 

as falhas em componentes auxiliares intrínsecos nos disjuntores de potência, focando 

na qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica e na melhoria no processo 

de manutenção. Este produto será instalado nos disjuntores de proteção de linhas de 

transmissão e de transformadores, sendo possível também sua utilização em 

religadores de alimentadores e disjuntores de banco capacitor. Têm-se também como 

objetivos, a melhoria nos indicadores de qualidade das concessionárias de energia 

elétrica, diminuir os valores de energia não comercializada, aumentar a 

disponibilidade dos equipamentos monitorados e aumentar a produtividade das 

equipes de manutenção.  

Com o desenvolvimento de um sistema embarcado de baixo custo buscar-se-

á o monitoramento em tempo real de vários subsistemas de um disjuntor de potência, 
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objetivando a criação de um banco de dados para o setor de manutenção, sendo 

possível a apuração fiel de informações estatísticas embasadas em dados reais e 

proporcionando às equipes de manutenção que tomem conhecimento das falhas em 

tempo hábil evitando uma intervenção intempestiva destas na correção de defeitos e 

avarias. 

No decorrer da exposição deste trabalho, na seção 2, será caracterizado, 

sucintamente, o sistema elétrico brasileiro, focando-se principalmente na qualidade 

da energia e no sistema de proteção, na seção 3, se evidenciará a motivação para a 

sua realização, na seção 4, serão apresentadas as práticas metodológicas aplicadas 

hoje e as soluções mercadológicas existentes, na seção 5, será feita a descrição da 

solução proposta, na seção 6 será apresentado como se dará o desenvolvimento do 

protótipo, na seção 7, serão apresentados os resultados obtidos e, finalmente, na 

seção 8, serão feitas as conclusões e sugestões de trabalhos futuros. 

No período de desenvolvimento do projeto foram analisadas bobinas em seu 

estado perfeito e outras com avarias, a fim de estabelecer os valores nominais típicos. 

Ainda no desenvolvimento foi necessária a construção de fontes e o desenvolvimento 

de softwares que auxiliassem e facilitassem o andamento da pesquisa. 

Com os resultados a serem obtidos a partir dos dados produzidos pelo protótipo 

físico a ser montado e a ser simulado, espera-se ser possível chegar à conclusão de 

que com a construção do sistema embarcado proposto será possível atingir os 

objetivos citados. 
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2. SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO        

 

 

No Brasil, as empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia 

elétrica estão atreladas a uma estrutura organizacional (Figura 1) ligada ao poder 

público que é composta por autarquias, empresas e órgãos que atuam no propósito 

de regulação, fiscalização, operação, direcionamento de estudos de planejamento 

para que o Sistema Elétrico Brasileiro funcione dentro de condições reguladas. 

A seguir estão detalhadas as funções de cada órgão: 

- Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): Dentre suas atribuições estão: a 

regulação e fiscalização da geração, transmissão, distribuição e a comercialização da 

energia elétrica, atendendo reclamações de agentes e consumidores com equilíbrio 

entre as partes e em benefício da sociedade; mediação dos conflitos 

de interesses entre os agentes do setor elétrico e entre estes e os consumidores; 

concessão, permissão e autorização de instalações e serviços de energia; garantir 

tarifas justas; zelar pela qualidade do serviço; exigir investimentos; estimular a 

competição entre os operadores; e assegurar a universalização dos serviços (MME, 

2017); 

 

 

Figura 1 – Organograma da estrutura organizacional do Sistema Elétrico Brasileiro 
(Fonte: Ministério de Minas e Energia, 2017) 
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- Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE): Associação civil integrada 

por agentes das categorias de geração, de distribuição e de comercialização, a 

instituição desempenha papel estratégico para viabilizar as operações de compra e 

venda de energia elétrica, registrando e administrando contratos firmados entre 

geradores, comercializadores, distribuidores e consumidores livres. Tem por 

finalidade viabilizar a comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado 

Nacional nos Ambientes de Contratação Regulada e Contratação Livre, além de 

efetuar a contabilização e a liquidação financeira das operações realizadas no 

mercado de curto prazo (MME, 2017); 

- Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE): desempenha a função de 

acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento 

eletroenergético em todo o território nacional. É presidido pelo Ministro de Estado de 

Minas e Energia; 

- Conselho Nacional de Política Energética (CNPE): presidido pelo Ministro de Estado 

de Minas e Energia, é órgão de assessoramento do Presidente da República para 

formulação de políticas e diretrizes de energia (MME, 2017); 

- Empresa de Pesquisa Energética (EPE): empresa pública vinculada ao Ministério de 

Minas e Energia e tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas 

destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético. Entre as pesquisas feitas 

estão energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 

energéticas renováveis e eficiência energética (MME, 2017); 

- Ministério das Minas e Energia (MME): órgão ministerial do poder executivo 

responsável pela gestão dos recursos minerais e energéticos (MME, 2017) 

- Operador Nacional do Sistema (ONS): é uma entidade de direito privado, sem fins 

lucrativos, criada em 26 de agosto de 1998, responsável pela coordenação e controle 

da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema 

Interligado Nacional (SIN), sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel). O Operador é constituído por membros associados e 

membros participantes. 

Compondo a gama de normativos da ANEEL, os Procedimentos de Distribuição 

de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) são uma coletânea de 

documentos que contém as regras e parâmetros que os agentes elétricos devem 

perseguir e regem como as distribuidoras serão avaliadas. Cada agente será medido 
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através da apuração de indicadores de qualidade do serviço e fornecimento de 

energia elétrica.  

Os agentes de distribuição são medidos pelos indicadores de continuidade, que 

são calculados utilizando duas variáveis, o tempo de interrupção e a quantidade de 

unidades consumidoras interrompidas e são divididos em individuais e coletivos. A 

seguir a descrição de cada indicador (PRODIST, 2017): 

- Duração de interrupção individual por unidade consumidora (DIC): Intervalo de 

tempo que, no período de apuração, em cada unidade consumidora ou ponto de 

conexão, ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica; 

- Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (FIC): Número de 

interrupções ocorridas, no período de apuração, em cada unidade consumidora ou 

ponto de conexão; 

- Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou ponto de 

conexão (DMIC): Tempo máximo de interrupção contínua de energia elétrica, em uma 

unidade consumidora ou ponto de conexão; 

- Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC); 

- Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC). 

Os indicadores de continuidade coletivos (DEC e FEC) são calculados a partir 

dos indicadores individuais. Utilizam-se estes indicadores para classificar e 

parametrizar as concessionárias de energia elétrica. São utilizados também para 

quantificar as ocorrências de grande porte que atingem mais de um consumidor 

simultaneamente.  

Os indicadores individuais servem para estabelecer compensações financeiras 

ao consumidor, quando esse é interrompido por um intervalo de tempo superior ao 

limite estabelecido. Implicitamente, o DEC está diretamente ligado às condições de 

estrutura que uma distribuidora tem para correção de defeitos intempestivos e 

atendimento das ocorrências. Já o FEC, intui-se que está diretamente ligado à 

qualidade da manutenção que é realizada no sistema elétrico da concessionária. 

Sempre que ocorre o desarme de uma subestação ou até mesmo de um alimentador, 

esta ocorrência terá grande impacto no indicador FEC, e à medida que aumenta a 

duração dessa, o impacto vai se refletindo no indicador DEC.  

Através de estudos específicos, a ANEEL determina limites aceitáveis de 

interrupção para cada indicador. Esses indicadores servem para estabelecer 
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compensações financeiras ao consumidor, para estabelecer um ranking comparativo 

entre as empresas e para correção tarifária. Dependendo dos desdobramentos da 

ocorrência, os indicadores dessa ocorrência podem impactar de sobremaneira nos 

indicadores globais de uma concessionária. Outro fator que vale o destaque é a 

quantidade de energia não distribuída quando de uma ocorrência de médio ou grande 

porte.  

 

 

2.1. Sistema de Proteção e principais equipamentos 

 

 

Para que um Sistema Elétrico de Potência (SEP) funcione com eficiência, 

segurança e confiabilidade existem os sistemas de proteção, que são dotados de certo 

grau de inteligência e automatismo e proporcionam segurança para o ambiente que 

está a sua volta, bem como a proteção das pessoas.  

A principal função do sistema de proteção elétrica é de promover uma rápida 

retirada de serviço de um elemento do sistema, quando esse sofre um curto-circuito, 

ou quando ele começa a operar de modo anormal que possa causar danos, ou de 

outro modo, interferir com a correta operação do resto do sistema (CAMINHA, 1977). 

Em uma subestação de energia elétrica esses sistemas são constituídos em 

sua essência por disjuntores, relés de proteção, transformadores de potencial e 

transformadores de corrente que são interligados eletricamente e funcionam como um 

sistema em malha fechada (Figura 2).  

Os principais componentes em sistemas de proteção e suas respectivas 

funções são: 

- Transformador de potencial (TP) – Equipamento utilizado para rebaixar a tensão de 

trabalho de um circuito elétrico de uma subestação para valor adequado e suportável 

pelos equipamentos de medição (MAMEDE, 2001). Tem seu enrolamento primário 

conectado em derivação com o circuito elétrico objeto da medição, e reproduzem no 

seu circuito secundário a tensão e fase do circuito primário (CAMINHA, 1977). São 

caracterizados pela tensão primária e relação de transformação nominal; classe de 

tensão de isolamento nominal; frequência nominal; carga nominal; classe de exatidão 

nominal; potência térmica nominal. 
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- Transformador de corrente (TC) – Equipamento capaz de reduzir a corrente elétrica 

que flui pelo seu circuito primário para um valor inferior, adequando essa corrente para 

que possa ser lida por um equipamento de medição (MAMEDE, 2001). Desta forma, 

evita-se a conexão de medidores e relés de forma direta, aos circuitos de corrente 

alternada de alta tensão. O enrolamento primário possui poucas espiras, já o 

enrolamento secundário tem maior número de espiras (CAMINHA, 1977). 

Caracterizam-se pela corrente nominal; classe de tensão de isolamento nominal; 

frequência nominal; classe de exatidão nominal; carga nominal; fator de sobre 

corrente nominal; fator térmico nominal; limites de corrente de curta duração nominal 

para efeito térmico e para efeito dinâmico. 

- Relé de Proteção (RDP) – Dispositivo cuja função é detectar nas linhas ou aparelhos 

faltosos, condições de operação do sistema. (CAMINHA, 1977) 

“Os relés de proteção constituem a mais poderosa ferramenta do engenheiro de 

Proteção” CAMINHA (1977). 

- Disjuntor de Potência (DJP) – Equipamento destinado à manobra e à proteção de 

circuitos primários. São submetidos a grandes esforços mecânicos no momento de 

uma atuação e são capazes de interromper grandes potências de curto-circuito 

durante a ocorrência de um defeito no menor intervalo de tempo possível. 

 

Figura 2 – Diagrama esquemático de um sistema de proteção presente em um 
Sistema Elétrico de Potência, dividido em Sistema de Geração, Sistema de 

Transmissão e Sistema de Distribuição 
(Fonte: Autoria própria) 
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2.1.1. Dinâmica de atuação da proteção 

 

 

A dinâmica do sistema de proteção se dá da seguinte forma – Os TC´s e TP´s 

funcionam 100% do tempo energizados e provendo o RDP com leituras das 

grandezas elétricas, tensão e corrente. Por sua vez o RDP processa os dados 

oriundos dos TC´s e TP´s, analisa essas informações e autonomamente decide se 

manda uma ordem de abertura ou não para o DJP.  

Caso o RDP julgue que seja necessário o envio do comando de abertura, uma 

saída digital do RDP é acionada durante 0,5 segundos, aplicando um pulso de tensão 

em corrente contínua sobre uma bobina e essa por sua vez desencadeia todo o 

processo de abertura do equipamento, interrompendo o fluxo de corrente de falta, 

desta forma, seccionando o ponto de falha da fonte de corrente. Sequencialmente é 

disparado o processo de carregamento das molas do disjuntor que são responsáveis 

em suprir a força mecânica necessária para abertura dos contatos. 

Se algum componente integrante de um disjuntor falhar, é correto afirmar que, 

o sistema de proteção não funcionará, podendo provocar a atuação de disjuntores de 

retaguarda, provocando interrupção maior do que o necessário.  

 

 

2.1.2. Subsistemas de um disjuntor 

 

 

Os disjuntores são constituídos por vários subsistemas (Figura 3), onde cada 

um é responsável por uma função. Os principais subsistemas presentes em um 

Disjuntor de Potência são: 

 Circuito de Comando da Bobina de Abertura 

Função desempenhada: Iniciar o processo de abertura do disjuntor e 

consequentemente o de interromper a corrente elétrica que flui através do mesmo. 

Essa corrente elétrica pode ser apenas o fluxo de potência da carga como também 

uma corrente de falta. 

 Circuito de Comando da Bobina de Fechamento 
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Função desempenhada: Iniciar o processo de fechamento do disjuntor e 

consequentemente o de reenergizar algum alimentador, restabelecendo o suprimento 

de energia elétrica à um conjunto de cargas. 

 Circuito de Carregamento de Mola; 

Função desempenhada: promover a compressão da mola através de um motor 

elétrico  

A manutenção empregada para equipamentos do SEP obedece a periodicidade 

máxima estipulada pela ANEEL, que para disjuntores, pode variar entre 36 e 72 meses 

a depender do meio de extinção do disjuntor. Em geral essas manutenções são 

realizadas por equipe, com no mínimo, dois profissionais especializados e sua 

periodicidade poderá variar de acordo com a quantidade de operações de abertura e 

fechamento realizadas pelo disjuntor, condições climáticas da região e tempo de 

operação. Durante tais inspeções, são avaliados: 

 Verificação geral na pintura, estado das porcelanas e corrosão; 

 Remoção de indícios de ferrugem e lubrificação; 

 Verificações do sistema de acionamento e acessórios; 

 Aferição de densímetros, pressostatos e manostatos; 

 Verificação do circuito de comando e sinalizações e dos níveis de alarmes; 

 Verificação das caixas de interligações; 

 Verificação e aperto de parafusos; 

 Verificação de vazamento em circuitos hidráulicos e amortecedores; 

 Verificação de vazamento de gás ou óleo; 

 Execução de ensaios de operação mecânica; 

 Execução de ensaios dielétricos no circuito principal; 

 Execução de ensaios no circuito auxiliar e de controle; 

 Execução de ensaios nas buchas; 

 Execução de ensaios de condutividade; 

 Medição dos tempos de operação: fechamento, abertura, abertura fechamento, 

atuação das bobinas e sistema antibombeamento; 

 Teste do comando local e a distância e acionamento do relé de discordância 

de polos. 
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Figura 3 – Esquema simplificado de um circuito de comando, utilizando uma bobina 
elétrica como elemento que inicia processo de abertura ou fechamento de um 

disjuntor.  
(Fonte: Autoria própria) 
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3. MOTIVAÇÃO 

 

 

Um problema observado nos disjuntores e que motivou o presente trabalho são 

as falhas ocorridas em componentes internos aos DJP que afetam a operação do SEP 

e consequentemente a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia 

elétrica.  Dentre os componentes destacados, o motor de carregamento de mola e a 

bobina elétrica apresentam grande relevância, sendo que a deterioração deste último, 

seja por um curto circuito interno às espiras ou pela ruptura de espiras, requer especial 

atenção, visto que esse item é parte integrante do processo que desencadeia a 

operação do DJP.  

Falhas nos circuitos de abertura e fechamento dos disjuntores correspondem a 

10% das ocorrências, enquanto problemas no sistema de armazenamento de energia 

mecânica são responsáveis por 7% (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Índices de falhas por componentes em um disjuntor de potência. 
(JANSSEN et al,. 2013, adaptado pelo autor.) 

Componente Falhas(%) 

Câmara de extinção de arco 14,0 

Interruptores 1,3 

Isolamento 5,7 

Circuitos de abertura e fechamento 10,0 

Chaves auxiliares 7,4 

Contactores 7,6 

Monitor de densidade de gás 4,0 

Antibombeamento 13,6 

Armazenamento de energia(mola) 7,6 

Atuadores 8,9 

Transmissão mecânica 3,8 

Total 100,0 

 

Os principais defeitos ocorridos em disjuntor de potência relatados pelos 

técnicos de manutenção em automação e sua respectiva consequência são: 
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 Circuito de Comando da Bobina de Abertura – a bobina de abertura pode entrar 

em curto ou romper internamente provocando a não operação do disjuntor de 

potência, provocando falha no sistema de proteção elétrica do circuito. A não abertura 

do disjuntor pode ocasionar dano irreparável ao equipamento ou à vida de pessoas 

próximas ao defeito da rede;  

 Circuito de Comando da Bobina de Fechamento – a bobina de abertura pode 

entrar em curto ou romper internamente provocando interrupção indevida ou 

desnecessária aos clientes supridos pelo equipamento em falha, aumentando a 

quantidade de energia não distribuída pela concessionária, ainda, causando prejuízos 

financeiros e de imagem da concessionária; 

 Circuito de Carregamento de Mola – a chave fim de curso se desgasta e o motor 

não desliga, provocando queima do mesmo. Impossibilitando que a mola seja 

comprimida causando, novamente, interrupção indevida ou desnecessária aos 

clientes supridos pelo equipamento em falha, aumentando a quantidade de energia 

não distribuída pela concessionária, ainda, causando prejuízos financeiros e de 

imagem da concessionária. 
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Na Figura 4 é exibida de forma simplificada a sequência de movimentos 

executados pelo subsistema de abertura do disjuntor. 

 

 

Figura 4 – Esquema simplificado para exemplificação do processo de abertura de 
um disjuntor de potência. 

(Fonte: Autoria própria) 

 

Outro motivador para a proposição desse trabalho foi que nas distribuidoras, os 

setores de manutenção não possuem um histórico confiável de taxa de falha para 

componentes internos ao disjuntor. Neste sentido, se enxerga dois grandes problemas 

a serem solucionados. O primeiro, os setores responsáveis pela gestão da 

manutenção não possuem dados relacionados a taxas de falhas estratificadas por 

componentes e por equipamento, muitas vezes por falta de ferramenta informatizada 

que consiga categorizar todos os componentes, outras vezes pelo não interesse em 

se investir na ferramenta adequada, considerando que a maioria dos componentes 

danificados é de valor reduzido quando comparados com o valor do equipamento ou 
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por puro senso de que tais informações não são pertinentes a um planejamento de 

manutenção mais assertivo. O segundo como sendo a falta de informação no 

momento do reporte do equipamento em falha para os setores responsáveis. Na 

maioria das concessionárias as equipes de manutenção são avisadas de uma falha 

em equipamento através dos Centros de Operação do Sistema, estas informações 

chegam através do Sistema SCADA de Comando e Controle e são repassadas via 

fonia ou e-mail para os setores responsáveis. Muitas vezes ocorre que a informação 

não chega no tempo devido, para que uma análise e a devida manutenção corretiva 

sejam providenciadas em tempo hábil e consequentemente provocando um desarme 

indevido ou um tempo adicional de interrupção. 

A falta de um monitoramento dedicado aos subsistemas de certos 

equipamentos dentro de uma subestação, muitas vezes levam os engenheiros de 

automação e manutenção a utilizarem técnicas não recomendadas para conseguirem 

monitorar os componentes ou subsistemas. Uma prática habitual é a de utilizar 

algumas entradas e saídas digitais dos relés digitais de proteção para fazer esse 

monitoramento. Tal prática acaba destinando um equipamento, que custa em média 

R$ 30.000,00, e com elevado grau tecnológico, para realizar tarefas simples e que 

muitas vezes pode produzir informação não confiável, além de elevar os riscos de 

provocar um mau funcionamento do sistema.  

Dependendo do subsistema afetado devido à avaria de algum componente o 

operador do Centro de Operação de Sistema ou a equipe de manutenção só irá ter 

ciência do defeito no momento em que o equipamento for solicitado a operar e, 

dependendo do local geográfico onde isso ocorra, da presença de equipes 

especialistas num raio próximo e das condições meteorológicas, esses defeitos 

aumentarão significativamente os tempos de interrupção do sistema, implicando em 

energia não distribuída, precarização dos indicadores de qualidade coletivos e 

individuais que em certas situações podem ocasionar elevados valores monetários a 

serem restituídos por meio de compensação aos consumidores da região afetada.  
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A Tabela 2 apresenta quadro onde estão listados os fatos geradores indicados 

pela ANEEL para a categorização das interrupções ocorridas no SEP. 

 

Tabela 2 – Quadro com principais causas e categorias de causas motivadoras de 
falhas no SEP, designado pela Agência Nacional de Energia Elétrica a ser utilizado 

pelas concessionárias de energia elétrica para registro de interrupção de 
fornecimento. 

(Fonte: ANEEL, com adaptação do autor) 

 

 

Origem Tipo Causa Detalhe

Para Melhoria

Para Ampliação

Corretiva

Preventiva

Poluição

Corrosão

Queima ou Incêndio

Inundação

Erosão

Árvore ou Vegetação

Descarga Atmosférica

Animais

Vento

Vandalismo

Abalroamento

Roubo

Acidente

Objeto na Rede

Defeito cliente afetando outros

Ligação Clandestina

Empresas de serviços públicos ou suas contratadas

Defeito interno não afetando outras unidades consumidoras

Interferêcnia de terceiros

Erro de operação

Serviço mal executado

Acidente

Subtensão

Sobretensão

Sobrecarga

Desligamentos para manutenção emergencial

Desligamento por segurança

Falha de material ou equipamento

Atuação de Sistema Especial de Proteção(SEP)

Não identificada

Alívio de Carga -

-

Programada - -

Próprias do Sistema Atuação de Sistema Especial de Proteção(SEP)

Não Classificada -

Próprias do Sistema

Externa

Interna

Programada

Não 

Programada

Não 

Programada

Alteração

Manutenção

Meio Ambiente

Terceiros

Falha Operacional
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Na Figura 5 está representado um gráfico com dados estatísticos dos 

desligamentos de equipamentos do sistema de transmissão brasileiro no período 

compreendido entre janeiro de 2013 a janeiro de 2017. Nota-se que os desarmes 

ocasionados com origem Equipamentos e Acessórios tem um comportamento quase 

que constante no decorrer dos anos.  

 

 

Figura 5 – Desligamentos do sistema de transmissão brasileiro no período 
compreendido entre janeiro de 2013 a janeiro de 2017, disponibilizado pela Agência 

de Energia Elétrica. 
(Fonte: ANEEL) 

 

As falhas internas a um disjuntor de proteção são ocorrências que afetam 

diretamente o bom funcionamento do SEP, embora, nas informações disponibilizadas 

pela ANEEL, não haja detalhamento de quais componentes internos provocaram a 

falha na categoria de Equipamentos e Acessórios (Figura 66).  
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Figura 6 – Gráfico com as Interrupções ocasionadas por defeitos em equipamentos 
internos à Subestação. Disponibilizado pela Agência de Energia Elétrica. 

(Fonte: ANEEL) 
 

Em resumo, podemos citar três consequências diretas de uma falha de bobina:  

- Segurança do Sistema Elétrico e das Pessoas: nesse caso, considerado o mais 

grave, devido estar diretamente ligado à segurança dos equipamentos e das pessoas.  

Quando o relé de proteção identifica um curto-circuito é enviado um comando de 

abertura, caso a abertura do disjuntor falhe o curto continuará sendo alimentado 

podendo provocar danos irreparáveis; 

- Econômico/Financeiro: devido à bobina defeituosa pode-se ter um colapso total na 

subestação. Se a bobina falhar no momento em que o relé de proteção envia comando 

de abertura devido uma falta em uma linha, na subestação irá atuar um esquema 

especial de proteção chamado de falha de disjuntor, onde os outros disjuntores 

receberão ordens de abertura; 

- Impacto na Qualidade de Energia: na qualidade de energia uma falha de bobina, 

principalmente a de fechamento, pode provocar um aumento indevido na duração da 

interrupção, ou até mesmo uma interrupção indevida, caso venha a ocorrer apenas 

um religamento automático. 

 

4. METODOLOGIAS E SOLUÇÕES MERCADOLÓGICAS ATUAIS 
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No âmbito da pesquisa, os trabalhos já publicados sobre esse tema abordam 

metodologias para indicadores de taxa de falhas, ou descrevem do desenvolvimento 

de um método que seja capaz de monitorar algum equipamento com os equipamentos 

digitais já existentes na subestação. Na prática as concessionárias se utilizam de 

métodos menos eficazes para realizar o monitoramento de alguns componentes. 

Abaixo estão listados, exemplificados e comentados os métodos mais difundidos. 

1. Utilização de duas bobinas em paralelo (os disjuntores já são fabricados desta 

forma), onde são instaladas duas bobinas com a mesma função. O método apenas 

posterga a falha no equipamento. Não existe sinalização indicativa de queima do 

componente, sendo apenas percebido em manutenção periódica (Erro! Fonte de r

eferência não encontrada.7); 

 

 

Figura 7 – Esquema simplificado para exemplificação do processo de abertura de 
um disjuntor de potência. 

(Fonte: Autoria própria) 

 

2. Monitoramento do disjuntor de corrente contínua (Figura 8) que protege o 

circuito da bobina – apresenta baixa eficácia, visto que pode provocar um alto número 

de alarmes falsos devido às variações de tensão na rede. Caracteriza-se também por 
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ser um método de monitoramento indireto que não mede os parâmetros de resistência 

da bobina, não sendo possível verificar alterações do material ao logo do tempo. 

 

 

Figura 8 – Esquema do monitoramento por meio do disjuntor de corrente contínua 
de circuito de comando de bobina. 

(Fonte: Autoria própria) 
 

3. Utilização das entradas digitais de um relé de proteção, para monitorar a 

integridade da bobina (Figura 9) – Nesse tipo de guarda, são utilizadas entradas 

digitais do relé de proteção para monitorar o estado da bobina. Dos três métodos é o 

mais confiável, porém fica limitado às entradas disponíveis no relé, além disso, utiliza 

equipamento de alto valor monetário para monitorar componente de baixíssimo valor. 
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Figura 9 – Esquema simplificado para representação de monitoramento por meio de 
entrada digital do relé do circuito de comando de bobina. 

(Fonte: Autoria própria) 
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5. SOLUÇÃO PROPOSTA 

 

 

Propõe-se o desenvolvimento de uma solução de baixo custo, com eletrônica 

embarcada especifica de hardware e software (Figura 10), que possa monitorar em 

tempo real os parâmetros das bobinas dos disjuntores, a ser implementada utilizando-

se o microcontrolador PIC16F876A (Figura 11), fabricado pela Microchip Technology 

Inc.®, associado ao microcontrolador ESP8266 (Figura 122), fabricado pela Espressif 

Systems® o qual possui comunicação sem fio (ESPRESSIF, 2016). Além dos 

monitoramentos citados, será possível também realizar a supervisão de pontos 

digitais que o DJP disponibiliza (indicador do tipo chave REEDSWITCH para o 1º e 2º 

estágios de gás e sinalização de estado aberto e fechado do disjuntor). 

 

 

Figura 10 – Representação esquemática em diagrama de blocos do sistema 
embarcado proposto.  
(Fonte: Autoria própria) 

 

Os dois microcontroladores operam de forma integrada através de 

comunicação serial RS 232. O PIC envia uma STRING de dados contendo os valores 

recolhidos através de seus PORTS digitais/analógicos para o ESP8266 e este se 

encarrega de enviar os pacotes via Wi-Fi. O dispositivo embarcado proposto será 

habilitado a integrar o serviço de comunicação existente nas subestações através de 

comunicação Wi-Fi (caso seja disponível na subestação), caso contrário poderá 

conectar-se diretamente via padrão RS 232. Para viabilizar a integração do 
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equipamento proposto com a infraestrutura de rádio existente, será implementado no 

microcontrolador PIC a geração de frames FT3 do protocolo DNP 3.0.  

 

 

Figura 11 – Diagrama de Pinos do PIC16F876A  
(Fonte: Datasheet do fabricante) 

 

 

Figura 12 – CHIP ESP8266 módulo 01 
(Fonte: http://www.espressif.com/en/products/hardware/esp-wroom-02/overview) 

 

Outra opção de configuração possível será a conexão do dispositivo através da 

internet por meio do Wi-Fi, nessa configuração, a comunicação do dispositivo com a 

central de monitoração ficará independente da estrutura de comunicação da 

subestação.  

Nas figuras 13 e 14 estão representadas algumas características intrínsecas 

do protocolo DNP 3.0, respectivamente, o frame (tipo FT3) e a topologia de 

comunicação utilizado por este protocolo. 



35 

 

 

 

Figura 13 – Frame tipo FT3 do protocolo DNP 3.0 
(Fonte: DNP PRODUCT DOCUMENTATION) 

 

 

Figura 14 – Topologia de rede utilizada via protocolo DNP 3.0 
(Fonte: DNP PRODUCT DOCUMENTATION) 

 

O protótipo será projetado e construído para operar com tensão de alimentação 

de 3,3 V, coletando dados analógicos e digitais dos disjuntores de potência. Será 

criada a funcionalidade para que o valor de uma bobina íntegra seja gravado na 

memória EEPROM do PIC e a este valor sejam definidas as faixas mínima (-20%) e 

máxima (+20%) de operação da bobina, de modo a aperfeiçoar o hardware. Abaixo 

estão listadas as informações que serão monitoradas, assim como comandos de 

operação e sinalização: 

1. Dados Analógicos: 
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a. Valor da resistência da bobina de abertura; 

b. Valor da resistência da bobina de fechamento; 

c. Corrente do motor de carregamento de mola, associado ao tempo 

em que o mesmo fica energizado; 

2. Dados Digitais: 

a. Monitoramento da chave ON/OFF do 1º estágio de gás; 

b. Monitoramento da chave ON/OFF do 2º estágio de gás; 

c. Monitoramento da chave ON/OFF indicadora de 

abertura/fechamento do disjuntor; 

3. Controles do dispositivo: 

a. Botão de Reset do sistema; 

b. Botão de gravação do parâmetro da bobina; 

4. Lâmpadas indicativas: 

a. Led indicador de funcionamento correto do CHIP PIC; 

b. Led indicador de gravação de parâmetro da bobina na 

EEPROM(PIC); 

c. Led indicador de funcionamento correto do CHIP ESP8266. 

d. Led de alimentação da placa. 

A Figura 15 representa o diagrama de blocos do esquema de funcionamento 

do circuito protótipo a ser desenvolvido. 

 

 

Figura 15 – Representação em diagrama de blocos do sistema embarcado a ser  
desenvolvido. 

(Fonte: Autoria própria) 
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5.1. Melhorias adicionais esperadas 

 

 

Com a solução proposta será possível registrar as ocorrências de falhas de 

bobina bem como criar dados históricos, que ajudem analises futuras. Outro ponto de 

melhoria será a possibilidade de supervisionar outros componentes de um disjuntor 

como, por exemplo, os motores de carregamento de mola, a quantidade de atuações 

e os alarmes de baixa pressão de gás. Será possível também criar um sistema SCADA 

que possa fornecer informações em tempo real para as equipes de manutenção, 

diminuindo o tempo de reposição dos componentes defeituosos como também 

diminuindo a probabilidade de ocorrerem situações danosas ao sistema e às pessoas.  

Complementarmente outras melhorias e/ou produtos podem vir a ser 

desenvolvidos, tais como: 

 Criação e automatização de banco de dados para disjuntores: com o 

desenvolvimento do sistema embarcado para monitorar o DJP, será possível a 

aquisição e o armazenamento de informações em um banco de dados especifico para 

o setor de manutenção, segundo Caminha quando se tem um sistema de boa coleta 

de dados estatísticos, devidamente tratados, pode-se prever um sistema de proteção 

adequado; 

 Acionamento em tempo real para equipes de manutenção: será possível criar 

uma interface para que as mensagens críticas sejam enviadas direto para as equipes 

de manutenção, deixando a forma de notificação manual, tornando-a mais rápida e 

confiável; 

 Melhor aproveitamento do homem-hora na manutenção: com dados mais 

confiáveis e rápidos, será possível o desenvolvimento de analises das informações a 

respeito dos disjuntores mais assertivas e previsões das necessidades de 

manutenção preventiva. 
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6. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

 

O andamento do projeto teve algumas etapas postergadas devido à falta de 

componentes específicos no comércio local, sendo necessária a aquisição dos 

mesmos via importação. Outro ponto relevante foi a dificuldade de obtenção de 

documentação consistente do dispositivo ESP8266, o material disponibilizado pelo 

fabricante é muito escasso, tornando a curva de aprendizagem desse componente de 

pesquisa mais lenta.  

O desenvolvimento da plataforma ESP foi acelerado com o início do uso da IDE 

de código livre PLATAFORMIO, a qual oferece uma gama de funcionalidades que 

facilitaram de sobremaneira o manuseio e gravação de firmware do ESP8266. A 

ferramenta utilizada para trabalhar com o PIC foi a IDE MPLAB.X, disponibilizada 

gratuitamente pela MICROCHIP®.  

O protocolo DNP 3.0 foi parcialmente implementado, sendo escrita apenas a 

função de envio de mensagens úteis no padrão proposto. No projeto foi gerado um 

frame contendo: 

 Cabeçalho contendo os octetos 0x05 e 0x64; 

 Tamanho do pacote; 

 Palavra de controle; 

 Informação de destino; 

 Informação de origem; 

 Check Redundancy Ciclic; 

 Dados de usuário; 

 Check Redundancy Ciclic. 

A Figura 16 representa o fluxograma do algoritmo que é executado no 

PIC16F876. O programa tem início com a inclusão das bibliotecas necessárias para o 

funcionamento do microcontrolador. Após esse passo, são realizadas as definições 

das variáveis, constantes e as configurações da comunicação serial,   da conversão 

analógico/digital. São criadas funções especificas para otimização de execução das 

tarefas. A rotina principal consiste na realização das medições e conversões 

analógicas digitais e dos valores das bobinas e da corrente do motor de carregamento 

de mola. Nesse passo verifica-se a posição do botão de gravação da EEPROM, que 
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caso esteja pressionado é realizado o cálculo das faixas mínima e máxima que 

serviram como referência para a variação admissível da impedância das bobinas, 

caso o botão não esteja pressionado, é realizada a comparação do valor medido das 

resistências das bobinas com os valores das faixas calculadas no passo anterior. No 

próximo bloco de instruções são executados os testes dos pontos digitais. No próximo 

passo, o PIC verifica a existência de ordem de envio dos dados, que podem ser 

requisitados pelo ESP ou disparado de forma temporizada, caso exista ordem de 

envio, é realizado o cálculo do CRC, montado o FRAME DNP3.0 e enviado por meio 

da porta serial para o ESP. Se não existir ordem de envio de dados, o programa inicia 

a realização das medições. O código embarcado no microcontrolador PIC referente 

ao fluxo descrito acima encontra-se no APÊNDICE A.  
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Figura 16 – Fluxograma da Aplicação processada no Microcontrolador PIC16f876 
(Fonte: Autoria própria) 

 

Para o desenvolvimento das simulações foi utilizado o SOFTWARE 

PROTEUS®, ferramenta essa de grande valia para o avanço do projeto. Nos circuitos 

para a simulação, não foi construído a parte da comunicação Wi-Fi realizada pelo 

microcontrolador ESP8266, visto que esse componente não faz parte da biblioteca de 

dispositivos do software de simulação PROTEUS. 
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Na sequência das figuras 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, são evidenciados os 

circuitos desenvolvidos e utilizados no PROTEUS para simulação. 

No circuito principal da Figura 17, está a representação do microcontrolador 

PIC16F876A com os respectivos componentes operacionais. 

 

Figura 17 – Circuito principal composto pelo microcontrolador PIC16F876A. 
(Fonte: Autoria própria) 

 

A Figura 18 representa a fonte de tensão de alimentação do sistema e que 

serve também como referência de tensão para as bobinas. A Figura 19 evidencia a 

solução desenvolvida para realizar a medição de impedância da bobina. 

 

 

Figura 18 – Circuito de referência de tensão para a bobina. 
(Fonte: Autoria própria) 
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Figura 19 – Circuito desenvolvido para leitura de resistência da bobina. 
(Fonte: Autoria própria) 

 

As figura 20 e 21 representam, respectivamente, a fonte de tensão de 125 VDC 

que serve para simular a alimentação dos subsistemas de um disjuntor (devido as 

dificuldades de aquisição de uma fonte comercial, a fonte foi montada em matriz de 

contato, pelo autor, uma fonte de 150 VDC) e o motor de carregamento de molas.  

 

Figura 20 – Representação da fonte 125 VDC existente na subestação. 
(Fonte: Autoria própria) 

 

 



43 

 

 

Figura 21 – Modelo de simulação do motor e do circuito para medição de corrente. 
(Fonte: Autoria própria) 

 

A Figura 22 mostra as entradas digitais e a Figura 24 os botões de reset e 

gravação da impedância da bobina na EEPROM.  

 

 

Figura 22 – Sensores para entrada de dados digitais. 
(Fonte: Autoria própria) 
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Figura 23 – Representação dos botões do sistema 
(Fonte: Autoria própria) 

 

Durante o andamento do projeto foi confeccionada uma placa protótipo que 

serviu para validar os circuitos simulados e os dados indicados na simulação. Além 

dessa placa, foi construída uma fonte de tensão em corrente contínua de 125 V, para 

realizar testes de funcionamento do protótipo quando submetido a um pulso de tensão 

necessário para acionamento da bobina.  

A placa eletrônica desenvolvida é composta por dois sistemas distintos. Um 

circuito responsável pela aquisição dos dados digitais e analógicos e outro circuito que 

realiza a comunicação. A Figura 24 mostra os componentes do sistema de aquisição 

de dados e controle da placa. Na Figura 25 está exibido o sistema de comunicação 

Wi-Fi. 
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Figura 24 – Circuitos auxiliares da placa. 
(Fonte: Autoria própria) 

 

 

Figura 25 – Detalhe do circuito responsável pela comunicação. 
(Fonte: Autoria própria) 

 

Na Figura 26 esta a caixa suporte que foi utilizada para acomodar as placas de 

circuito impresso, botões de comando e controle, antena e bornes de conexão para 

alimentação da placa e acesso às portas das entradas analógicas e digitais. Já na 

Figura 27 é mostrada a montagem final da placa acondicionada na caixa suporte.  
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Figura 26 – Vista Externa da Caixa Suporte. 
(Fonte: Autoria própria) 

 

 

Figura 27 – Proposição inicial do projeto 
(Fonte: Autoria própria) 
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A Figura 28 mostra a placa em pleno funcionamento, com todos os circuitos 

energizados e executando suas funções.  

 

Figura 28 – Circuito Montado na Caixa Suporte em funcionamento pleno. 
(Fonte: Autoria própria) 

 

Nas figuras 29 e 30, estão as amostras das bobinas utilizadas para a etapa de 

testes. 

 

Figura 29 – Bobina de 84 Ohms utilizada nos testes. 
(Fonte: Autoria própria) 
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Figura 30 – Bobina de 56 Ohms utilizada nos testes. 
(Fonte: Autoria própria) 

 

 

6.1. Componentes utilizados 

 

 

Foram utilizados componentes de baixo valor monetário (Tabela 33), sendo 

uma parte adquirida no mercado local, sendo que, os componentes de maior valor 

agregado foram importados. O valor final do protótipo foi de aproximadamente R$ 

160,00 (cento e sessenta reais). Nos custos mostrados, não estão incluídos os custos 

de energia elétrica consumida com equipamentos utilizados na confecção do 

dispositivo e no desenvolvimento do firmware.  
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Tabela 3 – Descrição dos itens e custos envolvidos na montagem da placa. 

LISTA DE MATERIAL 

Item Tipo Descrição Quantidade 
Preço 
Total 

1 Microcontrolador PIC16F876A 1 R$ 8,00 

2 Microcontrolador ESP8266 MOD 07 1 R$ 6,00 

3 Sensores de Corrente ACS712 1 R$ 5,00 

4 
Regulador De Tensão 

3V3 
LM2596 1 R$ 3,00 

5 Componentes Passivos Resistores diversos 14 R$ 7,00 

6 Componentes Passivos Capacitores eletróliticos 3 R$ 1,00 

7 Componentes Passivos Capacitores poliester 3 R$ 1,00 

8 Diodos 1N4007 5 R$ 5,00 

9 LEDs Diversos LEDs 4 R$ 10,00 

10 Componentes Passivos Capacitores cerâmicos 2 R$ 1,00 

11 Oscilador Cristal HS 12MHz 1 R$ 1,00 

12 Conexões Bornes de ligação 4 R$ 1,00 

13 Conexões Régua sindal 1 R$ 18,00 

14 Conexões Suporte simples 1 R$ 2,00 

15 Conexões Suporte duplo 1 R$ 4,00 

16 Conexões Pinos 1 R$ 4,50 

17 Conexões Soquete para CI 1 R$ 7,50 

18 Placa Cobreada Placa cobreada 2 R$ 15,00 

19 Caixa Suporte Caixa suporte 1 R$ 40,00 

20 Antena Antena WiFi 1 R$ 11,00 

21 Botão Pulsador Botão pulsador 2 R$ 7,50 

TOTAL R$ 158,50 

 

 

6.2. Etapas do Projeto 

 

1. Pesquisa com profissionais da área de manutenção de equipamentos sobre 

como aumentar a qualidade do serviço (diminuição de interrupções de energia 

elétrica); 

2. Debate com a base de sistemas embarcados e com o orientador do grupo; 

3. Pesquisa sobre disjuntores e seus mecanismos internos; 

4. Proposição do projeto ao orientador; 

5. Pesquisa e aprendizado sobre o CHIP ESP8266; 

6. Medições de resistência e indutância de bobinas; 
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Foram realizadas cerca de 250 medições (Tabela 4) de resistência e indutância 

em 25 bobinas de abertura e fechamento empregadas em disjuntores. A partir 

dessas, foi possível estabelecer a faixa referência de operação aceitável para 

as bobinas.  

7. Aquisição de componentes; 

8. Criação dos firmwares; 

9. Montagem das placas de circuito; 

10. Montagem dos circuitos simulados; 

11. Montagem de fonte 150 VDC; 

12. Testes práticos; 

13. Testes simulados; 

14. Analise dos resultados; 

15. Conclusão. 
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Tabela 4 – Medições das bobinas 

 

 

 

 

6.3. Software de apoio 

 

Para utilização com a placa construída foi desenvolvido um aplicativo console 

para Windows, que permitisse a visualização dos dados enviados pela placa via rede 

Wi-Fi. Por meio desse aplicativo foi possível realizar o debug dos firmwares e 

Identificação 

da Bobina

Resistênc

ia(ohm)

Induntân

cia(mH)

Tensão 

Operação    

(V)

Estado da 

Bobina

1 83,7 53 125 Nova

2 15,5 90 48 Nova

3 15,8 90 48 Nova

4 84,1 54 125 Nova

5 6 2 48 Danificada

6 45,1 12 125 Danificada

7 780 1,92 ? Danificada

8 60,1 153,8 48 Não Identificado

9 15,4 82,7 48 Não Identificado

10 6,3 23,2 48 Danificada

11 16 79,9 48 Não Identificado

12 16 85,2 48 Não Identificado

13 16 86,4 48 Não Identificado

14 55 162 125 Não Identificado

15 1000000 0,312 125 Danificada

16 30,8 40,3 125 Não Identificado

17 32,8 23,6 125 Não Identificado

18 16 85,4 48 Não Identificado

19 16 88 48 Não Identificado

20 16 91 48 Não Identificado

21 32,8 23,8 125 Nova

22 32,8 23,8 125 Nova

23 32,7 23,8 125 Nova

24 32,9 23,7 125 Nova

25 32,7 23,8 125 Nova

26 32,9 23,8 125 Nova

27 32,9 23,8 125 Nova
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hardwares que compõem a solução proposta. Na Figura 31 é possível visualizar o 

trafego dos frames no padrão DNP 3.0.  

 

 

Figura 31 – Tráfego dos frames no padrão DNP 3.0 
(Fonte: Autoria própria) 

 

Outra funcionalidade desse aplicativo é armazenar todos os dados recebidos 

em arquivo texto, possibilitando, uma análise posterior dos dados de monitoramento 

gerados pela placa (Figura 32). 
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Figura 32 – Registro dos dados recebido conforme sequenciamento e intervalo de 
tempo. 

(Fonte: Autoria própria) 

 

Além desse aplicativo foi criado uma conta no site ThingSpeak, onde é possível 

receber os dados gerados pela placa e exibi-los em gráficos, permitindo o 

acompanhamento do parâmetro em tempo real. Na Figura 33 são exibidos gráficos 

com os dados coletados em tempo real de duas bobinas utilizadas em disjuntores. 
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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Figura 33 – Gráfico com informações coletadas de duas bobinas utilizadas em 
disjuntores. No gráfico superior é mostrado uma variação de medição de 

resistência da bobina, no inferior é apresentado um gráfico sem variação de 
medição. 

(Fonte: Autoria própria) 



55 

 

7. RESULTADOS 

 

 

Os resultados alcançados com o hardware proposto foram satisfatórios, sendo 

possível através do monitoramento de componentes específicos dos disjuntores de 

potência se antecipar às falhas que poderiam vir a comprometer o bom funcionamento 

destes equipamentos.  

A seguir são apresentados os testes realizados com a placa física e os testes 

realizados em ambiente de simulação 

I. Testes realizados com a placa física: 

a) Testes de medição da resistência da bobina: 

As bobinas utilizadas no período de testes tinham valores nominais de 125 VDC 

/ 84 Ohms. Na tabela 5, os valores da coluna % representam porcentagem das 

medições, enquanto os valores da coluna Variação são os erros de medição em 

relação ao valor de referência. Mais abaixo, estão os comentários dos testes 

realizados: 

 

Tabela 5 – Resultados das medições  

 

 

b) Teste de Acoplamento Elétrico:  

Nesse teste a placa foi submetida a uma tensão de amplitude 150 VDC por 3 

minutos: 

o Com a placa instalada e integrada à fonte, ela foi submetida a pulsos de 125 

VDC com duração de 500 ms. Nesse teste a placa e seus componentes 

apresentou desempenho elevado, não sofrendo qualquer tipo de avaria. 

Valores 

medidos(ohms)

Medições 

Realizadas

Quantidade 

Medições(%)
Variação

0 2                              0,01% 100,00%

10 441                         1,98% 88,10%

72 484                         2,17% 14,29%

73 25                            0,11% 13,10%

74 26                            0,12% 11,90%

84 11.450                   51,30% Valor Referência

85 7.897                      35,38% 1,19%

86 1.994                      8,93% 2,38%

TOTAL 22.319                   100,0%
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Apresentando apenas ruídos na comunicação serial entre os 

microcontroladores. Esse problema foi solucionado com a troca da fonte de 

alimentação do dispositivo e com adição de filtros capacitivos; 

c) Teste de Medição das Bobinas: 

Foi avaliado o desempenho das medições analógicas realizadas pela placa 

quando a bobina era submetida a um pulso de tensão e com a bobina em 

repouso: 

o Nesse teste (Tabela 4), mais de 95% das medições realizadas, seja com a 

bobina em repouso ou com ela pulsada, foram iguais ao valor nominal da 

bobina ou apresentaram variação inferior a 2,40%.  

d) Teste estatístico: 

Desenvolvido para avaliar desempenho de funcionamento ininterrupto do 

protótipo: 

o Durante um período de sete dias, com o circuito funcionando 24 horas por 

dia, foram realizadas mais de 22.000 medições. Nesse teste (Tabela 4), em 

4,38 % das medições ocorreram variações de medição acima de 2,38%.  

e) Teste de Latência: 

Realizado para aferir o tempo gasto pelo dispositivo entre a percepção de 

alteração de valores e para perceber alterações com que o dispositivo analisa 

alterações nos valores parametrizados das bobinas: 

o Com o equipamento em pleno funcionamento foram inseridas impedâncias, 

ora em paralelo, ora em série com a bobina, e cronometrado o tempo que o 

dispositivo levava para atualizar as informações. No início dos testes 

observou-se um retardo médio de sinal da ordem de 7 minutos na 

atualização de valores. Para diminuir esse tempo de reposta, foi necessário 

diminuir a taxa de filtragem. Com essa mudança o tempo de latência caiu 

para 3 minutos. 

 

Na Figura 34, é exibido o gráfico das medições realizadas durante o período de 

testes. Como se percebe, o dispositivo apresenta medições coerentes com os 

parâmetros do objeto medido. No entanto, apresenta cerca de 5% de medições 

espúrias. Que podem ser oriundas dos elementos passivos utilizados no circuito, à 
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placa de circuito impresso que é de baixa qualidade, as soldas dos componentes à 

placa ou por ruídos oriundos da rede elétrica. 

 

 

Figura 34 – Gráfico com medições ao longo do período de testes 
(Fonte: Autoria própria) 

 

f) Teste das entradas digitais (Estágios 1 e 2 de gás e estado aberto fechado 

do disjuntor) 

Para testar as entradas digitais da placa, foram simuladas em matriz de 

contatos as chaves tipo em on/off dos disjuntores. Os resultados alcançados 

foram satisfatórios.  

g) Teste de entrada analógica (medição de corrente do motor de carregamento 

de molas) 

Devido à dificuldade de acesso ao motor e a fonte de 125 VDC, optou-se por 

simular uma carga resistiva de 50 Ohms sendo aplicada uma tensão de 12 

VDC nos terminais e realizada a medição da respectiva corrente. Os 

resultados alcançados foram satisfatórios.  

II. Testes Realizados com Software de Simulação: 

a) Testes de medição da resistência da bobina: 

Nos testes realizados no PROTEUS o hardware e o software propostos 

apresentam desempenho elevado e resultados semelhantes ao da placa 

física. Na Figura 35, os valores em destaque vermelho, são as medições das 

resistências que representam bobinas.   
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Figura 35 – String gerada pelo PIC com informações de medições analógicas e 
digitais enviadas ao EPS8266. 

(Fonte: Autoria própria) 

 

b) Teste das entradas digitais (Estágios 1 e 2 de gás e estado aberto fechado 

do disjuntor):  

Na Figura 36, são mostrados os resultados referentes a atuação dos 

estágios 1 e 2 de gás e estado aberto fechado do disjuntor. 

 

 

Figura 36 – String gerada pelo PIC com informações de medições analógicas e 
digitais enviadas ao EPS8266. 

(Fonte: Autoria própria) 

 

c) Teste de entrada analógica (medição de corrente do motor de 

carregamento de molas) 
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Foi simulado um motor de 1,0 CV submetido a uma fonte de 125 VDC, na 

Figura 37, em destaque a corrente consumida pelo motor. 

 

 

Figura 37 – String gerada pelo PIC com informações de medições analógicas e 
digitais enviadas ao EPS8266. 

(Fonte: Autoria própria) 
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8. CONCLUSÕES 

 

 

Com o presente estudo, e por meio dos testes e informações geradas pelo 

hardware implementado, é possível concluir que existe viabilidade técnico/econômica 

para o desenvolvimento e utilização do produto pelas distribuidoras de energia 

elétrica.  

Com a integração desse dispositivo ao disjuntor de potência será possível o 

acompanhamento de parâmetros analógicos e digitais em tempo real pelas equipes 

de manutenção preventiva das empresas afins, tornando o planejamento das ações 

programadas mais eficiente e possibilitando que seja automatizada essa tarefa. Outro 

quesito a ser beneficiado será o combate às interrupções prolongadas por avaria em 

componentes internos ao disjuntor, ou até mesmo se antecipando a uma falha interna 

detectada previamente pelo sistema desenvolvido. Desta forma diminuindo os tempos 

de interrupção por falha de equipamento e propiciando melhoria na qualidade do 

serviço e do produto. Além disso, otimizando a utilização de recursos humanos, 

materiais e financeiros como afirma (LIMA, 2004). 

Conclui-se ainda que os Centro de Operação de Sistema serão dotados de 

informações valiosas na tomada de decisão em momentos de interrupções de energia, 

se antecipando aos possíveis equipamentos danificados. E por fim, o nível de 

segurança das instalações tende a melhorar contra falhas de dispositivos 

proporcionando uma maior segurança aos outros equipamentos e às pessoas.   

Como trabalhos futuros se propõe o desenvolvimento de Supervisório voltado para 

manutenção do sistema a ser monitorado; o desenvolvimento de banco de dados, com 

lógica suficiente para otimização e automação das manutenções preditivas e geração 

continua de dados para as equipes de qualidade; a ampliação de monitoramento de 

componentes em uma subestação (integridade da malha de terra, integridade dos 

aterramentos dos equipamentos etc); a Implementação do protocolo DNP 3.0 

integralmente neste dispositivo e, o desenvolvimento de interface gráfica para 

configuração da placa. 
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APÊNDICE A – COMPARAÇÃO DOS DADOS MEDIDOS COM DADOS 

SIMULADOS 

 

Para a construção do gráfico abaixo, foi utilizado uma amostra com 5.000 

medições realizadas pelo dispositivo e uma simulação contendo o mesmo número de 

amostras. Nota-se que os valores medidos estão muito próximos dos valores 

simulados, não apresentando variações bruscas em relação ao valor nominal de 84 

ohms. 

 

Figura 1 – Comparação entre os dados medidos e os dados simulados. 
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APÊNDICE B – MANUAL DO USUÁRIO 

 
 

 
 

MANUAL  
DO  

USUÁRIO  
 
 
 
 
 

DSDP 
 

DISPOSITIVO DE SUPERVISÃO DE DISJUNTORES DE POTÊNCIA  
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INFORMAÇÕES GERAIS  

 

 

O DSDP é um equipamento microprocessado desenvolvido para supervisionar 

componentes internos de um disjuntor de potência, garantindo a boa operacionalidade 

dos Sistemas de Proteção, na Figura 1, está representado em diagrama de blocos o 

esquema simplificado do DSDP.  

 

 

Figura 1 – Diagrama de Blocos do DSDP 

 

O DSDP é construído com dois microcontroladores de alta performance o 

que lhe proporciona ganho de eficiência e de processamento de dados e velocidade 

nas comunicações, agregando valor funcional aos disjuntores de potência. Possui 

dois botões para comando e controle do dispositivo, uma antena externa para maior 

alcance de comunicação e bornes de conexão externas para facilitar a instalação. 

Como pode ser observado na Figura 2. 
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Figura 2 – Vista Externa da caixa suporte do DSDP 

 

 

FUNCIONALIDADES 

 

O DSDP apresenta as seguintes funcionalidades: 

Principais: 

 Monitorar as características elétricas das bobinas de abertura 

 Monitorar as características elétricas das bobinas de fechamento; 

 Monitorar o motor de carregamento de mola; 

Adicionais: 

 Monitorar contatos auxiliares do disjuntor que indicam atuação do 1º 

Estágio de Gás; 

 Monitorar contatos auxiliares do disjuntor que indicam atuação do 2º 

Estágio de Gás; 
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 Monitorar contatos auxiliares dos disjuntores que indicam estado de 

aberto/fechado do disjuntor. 

 

 

OBJETIVO 

 

O DSDP tem como objetivos garantir a operacionalidade dos Disjuntores de 

Potência de um Sistema Elétrico de Proteção, automatizar o planejamento das 

manutenções preventivas, agilizar as manutenções corretivas em ocorrências 

intempestivas de avaria de algum componente supervisionado e a criação de banco 

de dados para análise de taxa de falhas.  

 

 

UTILIZAÇÃO 

 

Foi construído para ser utilizado um DSDP por disjuntor e poderá ser integrado 

aos seguintes equipamentos; 

 Disjuntores de Banco de Capacitores; 

 Disjuntores de Circuitos Alimentadores; 

 Disjuntores de Transformador de Potência 

 Disjuntores de Linha de Transmissão; 

 

 

 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

 

Alimentação Elétrica 

  

 O DSDP deverá ser alimentado por meio de fonte de tensão em corrente 

contínua de acordo com a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Faixa de Alimentação 

Parâmetro Mínimo Típico Máximo Unidade 

Tensão de 
Alimentação 

5,0 12,0 40,0 V 
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As tensões para os sensores digitais e analógicos devem ser conforme Tabela 

2. 

 

Tabela 2 – Faixa de Tensão das Entradas 

Parâmetro Mínimo Típico Máximo Unidade 

Entradas 

Digitais(V) 
3,3 3,3 3,3 V 

Entradas 

Analógicas(V) 
3,3 3,3 3,3 V 

 

 

Conexões Elétricas 

 

A seguir será explicado como cada componente elétrico deverá ser conectado 

ao DSDP. 

Na caixa suporte existe uma régua de borne para conexões, ver Figura 3.  

 

  

 

 

Figura 3 – Borne de Ligação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1               2               3              4              5              6               7              8              9              10            11            12            13            14 
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Na Tabela 3 está o esquema numérico das conexões a serem realizadas. 

 

Borne de 
Conexão 

Componente de 
Conexão 

Descrição da Ligação 

1 
Terminal Positivo 
Bobina Abertura 

Circuito sensor é instalado em paralelo 
com o sistema de alimentação da 

bobina 2 
Terminal Negativo 
Bobina Abertura 

3 
Terminal Negativo 

Bobina 
Fechamento 

Circuito sensor é instalado em paralelo 
com o sistema de alimentação da 

bobina 
4 

Terminal Negativo 
Bobina 

Fechamento 

5 

Terminal Principal  
da Chave Auxiliar 
de 1º Estágio de 

Gás 
Circuito sensor é instalado de forma a 
utilizar a Chave Auxiliar como contato 

aberto fechado para o DSDP 

6 
Terminal Retorno 
da Auxiliar de 1º 
Estágio de Gás 

7 

Terminal Principal  
da Chave Auxiliar 
de 2º Estágio de 

Gás 
Circuito sensor é instalado de forma a 
utilizar a Chave Auxiliar como contato 

aberto fechado para o DSDP 

8 
Terminal Retorno 
da Auxiliar de 2º 
Estágio de Gás 

9 

Terminal Principal  
da Chave Auxiliar 

de Estado 
Aberto/Fechado 

Circuito sensor é instalado de forma a 
utilizar a Chave Auxiliar como contato 

aberto fechado para o DSDP 
10 

Terminal Retorno  
da Chave Auxiliar 

de Estado 
Aberto/Fechado 

11 
Circuito de 

alimentação do 
Motor 

O circuito sensor(de corrente) será 
inserido em série no circuito de 

alimentação do motor. 
12 

Circuito de 
alimentação do 

Motor 

13 Reserva Contato de Reserva 

14 Reserva Contato de Reserva 
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Observação: 

Todos os terminais de numeração ímpar deverão ter tensão de 3,3 V, sendo 

estes, os terminais de referência para as corretas medições. 

 

 

INICIALIZAÇÃO 

 

 Após a instalação do DSDP ao disjuntor, será necessária a gravação dos 

parâmetros iniciais da bobina na memória do DSDP. 

 

Passos para inicialização e parametrização do sistema: 

1. O disjuntor ao qual integrado o DSDP, deverá obrigatoriamente estar 

desenergizado e isolado; 

2. O técnico após realizar todas as conexões do DSDP ao DISJUNTOR deverá 

seguir os próximos passos; 

3. Ligar o DSDP; 

4. LED AZUL deverá ficar piscando com taxa de intermitência de 0,25 

segundos; 

5. Pressionar botão Verde na parte externa da caixa suporte; 

6. LED VERMELHO ficará acesso durante 1 segundo, após esse tempo o 

valor nominal da bobina existente será gravado em memória. 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

INSTALAÇÃO 

 

PARA UMA MAIOR SEGURANÇA NO PROCESSO DE 

INSTALAÇÃO O DISJUNTOR DEVERÁ ESTAR FORA DE 

OPERAÇÃO, DE MODO QUE O MANUSEIO DAS 

PONTEIRAS SENSORAS SEJA DE FÁCIL ACESSO E 

SEM RISCOS DE DESARMES INDEVIDOS. 

 

 

ALIMENTAÇÃO 

 

O DSDP ESTA PREPARADO PARA TRABALHAR COM 

FONTES DE TENSÃO ENTRE 5 VDC ATÉ 40 VDC. A 

PLACA POSSUE INTERNAMENTE REGULADORES E 

FILTORS DE TENSÃO QUE POSSIBIITAM UM RANGE DE 

TENSÃO ABRANGENTE.  COM UMA FONTE INTERNA 

DE 3.3 V. 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

 

APÓS INSTALAÇÃO, PRESSIONAR BOTÃO VERMELHO 

POR 3 SEGUNDOS E EM SEGUIDA PRESSIONAR 

BOTÃO VERMELHO ATÉ LED VERMELHO ACENDER. 

NESSE MOMENTO O SENSOR ESTA LENDO O VALOR 

DA BOBINA INSTALADA E GRAVANDO SEU VALOR NA 

EEPROM DO EQUIPAMENTO COMO VALOR DE 

REFERÊNCIA. 

 

 

 

 

 


