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Capítulo II

Sensor inteligente para monitorar 
eventos nas linhas de alta tensão e 
aferição de perdas não técnicas

Por José Antonio de Souza Brito e Cláudio Osnei Garcia*

Com presença em 18 estados brasileiros, nos quais atua por meio 

de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia 

elétrica, com eficiência, qualidade, segurança, sustentabilidade e 

respeito ao indivíduo, o Grupo Neoenergia promove o bem-estar 

e o desenvolvimento da sociedade, sendo controlado pelo grupo 

espanhol Iberdrola, reconhecido globalmente por sua excelência 

operacional.

Nesse sentido, reduzir perdas, melhorar a qualidade do serviço 

e do produto e aumentar a segurança da rede elétrica estão entre os 

principais objetivos do Programa de P&D que o Grupo Neoenergia 

vem desenvolvendo no âmbito das Redes Inteligentes. 

O Programa de P&D de Redes Inteligentes, vinculado ao 

Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor 

de Energia Elétrica, regulado pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel), consiste na instalação de equipamentos e sensores 

na rede elétrica que passarão a enviar informações para um sistema 

de tecnologia da informação. 

A utilização dessas novas informações permite o aprimoramento 

dos processos de apuração de perdas, de alocação de equipamentos 

para melhoria da confiabilidade (redução da frequência e duração 

das interrupções), aumento da eficiência energética e melhoria de 

gestão da qualidade do produto e do serviço. Consequentemente, 

outros benefícios indiretos serão obtidos como, por exemplo, a 

melhoria do índice de satisfação do consumidor.

O programa, coordenado pelo Gerente do Departamento 

Corporativo de P&D da Neoenergia, Eng. José Antonio de 

Souza Brito, foi elaborado para atendimento das necessidades 

das empresas distribuidoras do Grupo Neoenergia e, diante da 

preocupação que o grupo possui com a segurança, contempla 

o desenvolvimento de funcionalidades para manutenção 

preditiva, gestão de ativos e proteções especiais, que farão uso das 

informações dos sensores desenvolvidos, tornando o sistema ainda 

mais seguro. Segundo Gustavo Travassos (engenheiro especialista 

da equipe de P&D da Neoenergia), a nacionalização das tecnologias 

de redes inteligentes deverá resultar em redução nos custos de 

aquisição dos equipamentos desenvolvidos, o que também causa 

impacto financeiro às empresas distribuidoras. “Assim, espera-se 

que o projeto possa melhorar a relação entre custo e benefício 

da implantação das tecnologias de redes inteligentes para as 

distribuidoras da Neoenergia”, informa Gustavo

Histórico

O Programa de P&D de redes inteligentes (Smart-grid) que o 

Grupo Neoenergia vem desenvolvendo contempla a instalação de 

equipamentos (sensores) na rede elétrica que passarão a enviar 

informações para um sistema de tecnologia da informação. 

“Smart-grid”, de uma forma geral, consiste na integração dos 

equipamentos da rede elétrica e dos sistemas de informação por 

meio das tecnologias de informação e comunicação (TIC), de 

modo a permitir a inserção de funcionalidades com objetivo de 

garantir uma operação do sistema elétrico mais confiável, eficiente, 

segura e autossustentável. A utilização dessas novas informações 

permite o aprimoramento dos processos de apuração de perdas, 
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de alocação de equipamentos para melhoria da confiabilidade 

(redução da frequência e duração das interrupções), aumento da 

eficiência energética e melhoria de gestão da qualidade do produto 

e do serviço. 

Dentro do escopo deste programa, em parceria com o Lactec 

- Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, em Curitiba/

PR, a empresa desenvolveu um sistema de detecção de faltas 

georreferenciado, utilizando como referência sensores inteligentes. 

O sensor inteligente apresentado neste artigo é resultado de um 

conjunto de projetos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) da Neoenergia. O desenvolvimento desse equipamento 

contemplou três ciclos de inovação consecutivos, envolvendo 

as fases de Pesquisa Aplicada, Cabeça de Série e Lote Pioneiro, 

sendo este último ciclo concluído em 2015. No projeto de pesquisa 

"Desenvolvimento de Sensores Inteligentes para Detecção de 

Faltas em Linhas Aéreas com Comunicação via PLC (Power Line 

Communications)" foi comprovada a eficácia da aplicação dos 

sensores desenvolvidos. Na fase "cabeça de série" foram aprimoradas 

algumas questões técnicas do sensor, como o uso de um circuito 

de reduzido consumo, permitindo alimentação por painel solar 

flexível, o aprimoramento da comunicação DNP3 e algoritmos 

de sincronismo. Visando atender às necessidades do setor e em 

função dos resultados satisfatórios obtidos na fase cabeça de série, 

foi desenvolvida a fase do Lote Pioneiro – parceria com fornecedor 

industrial - com a produção de 350 equipamentos. 

Atualmente, o equipamento já se encontra disponível para 

aquisição no mercado, com depósitos de patentes registrados no 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O equipamento 

está sendo comercializado para outras distribuidoras de energia 

elétrica do país por meio de contrato de transferência de tecnologia 

formalizado com parceiro (fornecedor) industrial, a Tecsys do 

Brasil Ltda., sediada em São José dos Campos/SP. Até o momento, 

já foram comercializados 7065 sensores inteligentes com outras 

distribuidoras de energia elétrica do país. Negociações e provas 

de conceito encontram-se em andamento para comercialização 

com empresas no exterior. Em 2015, a Aneel emitiu parecer sobre 

essa solução, destacando que o Sensor Inteligente representa uma 

contribuição importante para o conhecimento e/ou resolução 

de problemas práticos do setor elétrico. Também destacou o 

caráter inovador e a aplicabilidade desses equipamentos nas redes 

de distribuição. Em setembro/16, esse equipamento inovador 

desenvolvido em parceria com o Instituto Lactec, foi o vencedor do 

Latin American Utility Week Awards, premiação que integrou o 14º 

Latin America Smart Utility, evento que reuniu utilities, empresas e 

especialistas de toda a América Latina para debaterem boas práticas 

nos segmentos de energia, água e gás.
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Descrição

O Sensor Inteligente (Figura 1) é um sistema de observação da 

rede elétrica inteligente (smart grid). Realiza a medição trifásica 

para redes de distribuição de energia elétrica de alta tensão, 

monitora eventos da rede em tempo real e comunica ao Centro 

de Operação da Distribuição (COD) por protocolo DNP3. A 

solução também instrumentaliza os operadores e planejadores dos 

sistemas de distribuição para elaborarem estratégias mais efetivas 

de priorização das ações de combate às perdas não técnicas. 

Figura 1 - Sensor Inteligente desenvolvido pelo em projetos de P&D, na 

Neoenergia.

O equipamento suporta correntes de curto-circuito de até 

12kA, monitora correntes de 1A a 4kA e possui o nível básico 

de isolação (BIL-Basic Insulation Level) de 350kV. Possui como 

características principais a instalação e desinstalação sem a 

necessidade de interromper o fornecimento de energia, a instalação 

com equipe "leve" (dois eletricistas, escada e vara de manobra), 

a amostragem ininterrupta da rede, com taxa de amostragem 

de 128 amostras por ciclo, a auto sustentabilidade de energia 

por uso de painel solar e bateria recarregável. Possui poder de 

processamento para a aplicação de algoritmos inteligentes locais 

para a determinação dos seguintes eventos na rede, em tempo 

real: falta transitória com restabelecimento do fornecimento por 

automatização, falta permanente com necessidade de intervenção 

de equipe de campo, desligamento, religamento, surto de corrente 

sem haver interrupção, inversão no sentido do fluxo da corrente, 

sensor instalado de forma invertida, detecção de variação da 

corrente resultante de desequilíbrio trifásico, valor RMS e ângulo 

da corrente de medição por fase. Uma das principais características 

de inovação do Sensor Inteligente é o cálculo do fasor da corrente 

resultante de desequilíbrio, para o sistema trifásico, sem haver 

conexão física entre as fases. 

Esse sensor inteligente, atualmente fabricado pela Tecsys, é 

um sensor inovador, que combina medição de energia e detecção 

de falhas em um único sistema para maximizar a funcionalidade 

e a aquisição de dados de redes de distribuição aéreas. Nas 

funcionalidades deste medidor, foi adicionada uma medição de 

fator de potência, recém-patenteada pela Neoenergia e pelo instituto 

Lactec, que associada a um algoritmo de balanço de energia permite 

determinar perdas de energia técnicas e não técnicas na rede com 

precisão adequada para diagnóstico de perdas. O equipamento 

também possui um algoritmo que mantém um registro constante do 

status da rede, detectando uma ampla variedade de eventos, como 

falhas permanentes ou temporárias e desbalanceamento neutro. Os 

resultados encontrados neste desenvolvimento apresentam erro 

menor que 2% em relação a sistemas de medição de energia muito 

mais dispendiosos e difíceis de instalar. 

Estes sensores além de serem muito mais simples e baratos que 

os medidores convencionais, foram incrementados com o algoritmo 

de cálculo de energia, que é um processo de duas etapas que utiliza 

a medição de corrente e fator de potência da rede de distribuição. A 

integralização das medições é realizada a cada 15 minutos e houve 

um aumento de memória interna para armazenamento de dados 

sem perda de informações. 

No escopo deste programa, também foi desenvolvido aplicativo 

computacional  de balanço de energia. Esse aplicativo foi licenciado 

para comercialização para a empresa Sinapsys, através da ferramenta 

Sinapgrid. Dessa forma, os resultados podem ser obtidos através da 

comparação entre a medição de energia dos sensores com a energia 

distribuída e faturada para obtenção das perdas totais do sistema 

Figura 2 - Instalação dos equipamentos.
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e posterior diferenciação entre perdas técnicas e não técnicas na 

rede. Por fim, foi desenvolvido ainda um sistema de análise dos 

resultados em uma plataforma de Analytics para permitir uma 

melhor visualização dos resultados.

O que reforça o caráter inovador desse equipamento é o fato 

de o mesmo também apresentar circuito de ultra baixo consumo 

alimentado por painel solar flexível, comunicação DNP3, algoritmos 

de sincronismo e o, já citado, cálculo do fasor da corrente resultante 

de desequilíbrio, sem conexão física entre fases. Sua instalação e 

desinstalação também podem ser realizadas sem interromper o 

fornecimento de energia (Figura 2).

Resultados 

No ano de 2019, os sensores inteligentes e aplicativos, 

desenvolvidos no P&D – Desenvolvimento de Tecnologia de Redes 

Inteligentes, já ofereciam excelentes oportunidades para a redução 

de perdas técnicas e comerciais. Os resultados comprovados foram 

reconhecidos e resultaram na incorporação desses equipamentos 

aos processos de negócio do Grupo Neoenergia. Investimentos 

em projetos para ampliação da infraestrutura da TI também 

foram realizados para garantir o adequado funcionamento 

e melhorias proporcionadas por essa solução. Atualmente, a 

Neoenergia possui equipes com dedicação de tempo integral para 

planejamento da instalação de sensores, cadastro dos mesmos, bem 

como para planejamento de ações, programação da execução e 

acompanhamento dos resultados.

Em 2019, foi constituída uma Força Tarefa (TaskForce), 

constituída por representantes das áreas de P&D e dos processos 

de negócio das distribuidoras do grupo, objetivando implementar, 

Figura 3 - Tela do sistema que apresenta a evolução da perda técnica.

acompanhar e verificar resultados das ações planejadas para 

a redução de perdas. No mesmo ano em que foi constituída a 

TaskForce, foram executadas mais de 350 ações para redução de 

perdas técnicas, o que resultou em uma agregação medida em torno 

de 28 GWH. 

Em 2020, as ações executadas no ano anterior resultaram em 

uma economia de energia devido à redução de perdas de mais 49 

GWH. Novas ações ainda foram planejadas e executadas, o que 

resultou em um ganho de mais 19 GWH, totalizando um benefício 

de 68 GWh. Na Figura 3 é apresentada uma tela do sistema que 

apresenta a evolução da perda técnica de forma segmentada e 

com orientação das oportunidades identificadas para correção 

do fator de potência da rede, recondutoramento de circuitos com 

carregamentos elevados, equilíbrio das fases, além de indicar áreas 

com elevada concentração de perdas comerciais.

Ainda como parte da estratégia de redução de perdas não 

técnicas, foi estruturado, em 2020, um grupo de trabalho para 
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elaborar as estratégias e ações de combate a perdas com o insumo 

dos resultados dos balanços energéticos de sensores inteligentes. 

Utilizando as tecnologias desenvolvidas nos projetos de P&D, 

como os sensores inteligentes, aplicativos para cálculo de balanços 

e análise dos resultados, o grupo de trabalho foi capaz de monitorar 

mais de 250 GWh mensais de energia injetada na rede, selecionando 

áreas com maior concentração de perdas e maior potencial de 

recuperação de energia para planejamento de ações de campo. 

Foram realizadas 16 operações em 2020, o que resultou em uma 

recuperação de 1,2 GWh de energia. 

O desenvolvimento do sensor também proporcionou maior 

agilidade no atendimento às ocorrências pelo COD (Centro de 

Operação da Distribuição) e com isso pode melhorar os indicadores 

de qualidade de fornecimento de energia. O tempo médio de 

acionamento das equipes de manutenção de emergência, nos locais 

onde foram instalados os sensores, apresentou uma redução média 

de 87%. Também foi registrada uma redução de 60% no tempo 

médio de restabelecimento das interrupções no fornecimento de 

energia para os consumidores. Um estudo sobre a redução do DEC 

(Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) 

nas linhas de distribuição nas quais o sensor inteligente foi 

instalado, durante piloto do projeto de P&D, apresentou um 

resultado de diminuição média de 2 horas nesse indicador, por 

circuito monitorado. 

A Neoenergia possui, atualmente, 6120 sensores inteligentes 

instalados nas redes elétricas de suas distribuidoras (Coelba, Celpe 

Cosern e Elektro) - 2.601 sensores utilizados pela área de operação 

e 3.519 sensores utilizados no combate às perdas. 

Conclusão

Em 2016, por meio do projeto código PD-0047-0078-2016, 

intitulado “Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes 

Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 1)” com a 

participação das empresas Distribuidoras do Grupo Neoenergia 

e as entidades executoras Lactec, Tecsys e Sinapsis, foi iniciado o 

desenvolvimento de uma nova versão deste equipamento para a 

tensão de 69kV. Com esse novo projeto - o desenvolvimento teve 

início no PD-0047-0072/2012 – esse equipamento será aprimorado 

e irá contemplar novas funções para aumentar sua vida útil, reduzir 

o consumo de energia, aumentar sua suportabilidade, para nível 

de tensão até 69 kV, e melhorar sua integração ao sistema de 

informações das redes inteligentes do Grupo Neoenergia. Além 

dos benefícios obtidos com o desenvolvimento anterior, esse 

equipamento irá proporcionar funcionalidades adicionais para 

auxiliar no planejamento da rede, na gestão dos ativos, na detecção 

de perdas e na localização de faltas. Atualmente, esta nova versão 

do equipamento encontra-se na fase de cabeça-de-série.

As funcionalidades gradativamente adicionadas aos sensores 

de rede desenvolvidos no programa de P&D da Neoenergia 

permitem a aquisição e instalação destes equipamentos ao longo 

dos alimentadores de toda a área de concessão das empresas de 

distribuição. Isso pode ser possível tanto pelo seu preço competitivo 

(quando comparado aos equipamentos de medição disponíveis no 

mercado), como pela sua facilidade de instalação - além de ser ágil, 

também não necessita de desligamentos nas redes e consequentes 

interrupções no fornecimento de energia para os consumidores. A 

flexibilidade de instalação pode inclusive permitir que as empresas 

tenham mobilidade para instalação desses equipamentos, ou seja, 

não possuam sensores em locais fixos, mas que eles sejam utilizados 

de forma temporária para apuração das perdas não técnicas e 

posteriormente realocados. Sem dúvida, esses equipamentos – 

resultados dos projetos de P&D no Grupo Neoenergia - representam 

uma grande contribuição para o desenvolvimento tecnológico do 

setor elétrico brasileiro.
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