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   Resumo  Este artigo descreve aplicações utilizadas para 
implementação de self-healing simplificado em redes de distri-
buição até 34,5 kV com o objetivo de otimizar a reenergização 
de cargas no menor tempo possível e isolação de faltas. Essa 
funcionalidade visa melhorar os indicadores de qualidade de 
fornecimento de energia (tais como DEC, FEC, DIC e FIC). 
Entre algumas aplicações/algoritmos para este contexto tem-se, 
por exemplo, o Automatic Change Over, o Loop Automation e o 
Intelligent Loop Automation, implementados nos religadores e 
chaves seccionalizadoras da Nulec, fabricadas pela Schneider 
Electric. 

Como exemplo de um caso prático tem-se a aplicação do Au-

tomatic Change Over na rede de 13,8 kV da Energisa/PB para 
atender as cargas da Cagepa Marés e Mumbaba, localizadas na 
cidade de João Pessoa/PB.  
  

  Palavras-chaves  Redes de Distribuição Inteligentes, Religa-
dores, Self-healing, Automatic Change Over (ACO), Loop Auto-

mation, Intelligent Loop Automation, Smart Grid. 

 
 

I. INTRODUÇÃO 

    
No conjunto de cargas alimentadas por um sistema de dis-

tribuição de uma concessionária, é encontrada uma variedade 
de perfis de clientes que, de acordo com sua finalidade diante 
da sociedade, podem ser caracterizadas como críticos quanto 
à necessidade de energia elétrica. Como exemplo pode ser 
citado as unidades hospitalares, as grandes indústrias e as 
companhias de saneamento básico. 

Para essas cargas, normalmente são designadas mais de 
uma fonte de alimentação, de forma a se ter uma alternativa 
para a reenergização do cliente na ocorrência de uma falta.         
Para realizar a normalização no fornecimento de energia 
elétrica nesses casos, se faz necessário um procedimento que 
transfere esta carga de uma fonte denominada preferencial 
para uma alternativa, ou então aguardar a normalização da 
falta no trecho principal. 

Sendo assim, é necessário executar uma atividade que con-
siste da intervenção de um operador para análise e coordena-
ção de um procedimento de transferência, aliado muitas vezes 
ao suporte de uma equipe in loco. Esse formato de interven-
ção, além de naturalmente trazer um tempo de manobra con-
siderável, que poderá impactar nos indicadores da distribui-
dora, estará sujeito a erros na análise e tomada de decisões do 
operador. 

Porém,  utilizando equipamentos de proteção já comumente 
instalados na rede de distribuição, como religadores e/ou 
chaves seccionadoras, associados a um cubículo de controle 
eletronicamente inteligente, ver Fig. 1, capaz de seguir algo-

ritmos previamente parametrizados, podemos tornar o tempo 
de interrupção cada vez menor e o processo mais seguro e 
eficiente (menor custo). 

A partir da implantação desse tipo de tecnologia, desenvol-
veram-se algumas variações dessas aplicações para as redes 
de distribuição com o objetivo de isolar automaticamente 
uma falta no menor trecho possível, com isso caracterizou-se 
as Smart Grids, ou redes inteligentes. Neste trabalho iremos 
apresentar os modelos Automatic Change-Over (Transferên-
cia de Carga Automática), Loop Automation e Intelligent 

Loop Automation. 
 

 
Fig. 1. Religadores e Cubículo de Controle da Schneider Electric 

 
II. AUTOMATIC CHANGE OVER 

 
O Automatic Chage-Over (ACO) tem como objetivo aten-

der a topologias que possuem cargas normalmente com a 
classificação de crítica, que podem ser alimentadas por duas 
fontes distintas, conforme mostrado na Fig. 2. Na ocorrência 
de uma falta na preferencial ocorrerá a comutação automática 
para a fonte alternativa. 

 
 Fig. 2. Configuração de Rede Normal ACO 

 



Nessa topologia são definidos dois religadores associados 
ao seu respectivo cubículo de controle, onde um deles é de-
nominado mestre (aquele que estiver conectado a linha prefe-
rencial) e o outro denominado escravo (conectado a linha 
alternativa). Basicamente, quando ocorre uma falta na ali-
mentação principal o cubículo parametrizado como mestre 
abre o religador a ele associado e envia um comando de fe-
chamento para o escravo. 

Para que a transferência seja realizada com sucesso o algo-
ritmo faz a conferência de algumas pré-condições, sendo elas: 
a. A transferência automática está habilitada? 
b. O dispositivo mestre está fechado? 
c. O dispositivo escravo tem alimentação no lado fonte e está 
em condições de fechar?  
d. O dispositivo mestre e escravo estão em modo remoto? 
e. As buchas do lado fonte e carga do dispositivo mestre 
estão sem alimentação?  

Perceba que a última condição garante que, caso a falta o-
corra à jusante do dispositivo mestre, ela não será realimen-
tada pela fonte alternada. 

Dessa forma para que possa existir essa interação entre os 
dois dispositivos mestre e escravo, é necessária a troca de 
informação entre os mesmos, pois apenas assim o mestre 
poderá tomar a decisão correta de prosseguir com a transfe-
rência ou não. Isso é possível devido a utilização de uma 
infraestrutura de comunicação, formada normalmente por 
fibras óticas, instaladas entre os dois cubículos de controle, 
possibilitando robustez e confiabilidade ao sistema. 

Além da transferência da carga, pode-se facilmente realizar 
a restauração do sistema também de forma automática, ou 
seja, opcionalmente deixar previamente parametrizado para 
que seja executada a comutação da carga da fonte alternativa 
para a preferencial após a normalização do defeito. 

 Esse processo de restauração automática pode ocorrer de 
duas formas: a. Brake before Make, onde primeiro é feito a 
abertura do dispositivo escravo e em seguida o fechamento 
do mestre, ou b. Make before Brake, nesse caso será reali-
zado o fechamento do dispositivo mestre antes de abrir o 
escravo. A escolha entre essas duas opções deverá levar em 
conta o fato de causar uma pequena interrupção na alimenta-
ção da carga na primeira opção, ou a condição de paralelismo 
momentâneo para a segunda opção. Existe ainda a opção 
denominada de Both Way, nesse caso, após a transferência 
da carga para a fonte alternativa a mesma permanecerá ali-
mentada por ela até que ocorra uma nova falta, então será 
realizado o mesmo processo de transferência, porém retor-
nando a carga para a fonte preferencial. Para esse caso a fonte 
alternativa deverá atender a carga por tempo indeterminado. 
 

III. LOOP AUTOMATION 
 

O Loop Automation é aplicado para topologias radiais, 
com vários religadores instalados “dividindo” a rede por 
trechos, de acordo com o representado na Fig. 3. Dessa forma 
o objetivo do algoritmo consiste em isolar a falta no menor 
trecho possível. Uma das características mais importantes do 
Loop Automation é que não necessita de comunicação entre 
os cubículos de controle. 

Os religadores são classificados dentro da configuração do 
algoritmo de acordo com a posição na rede de distribuição. 
Os equipamentos mais próximos aos disjuntores da subesta-
ção são parametrizados como Feeder, o Tie é o equipamento 
normalmente aberto e os religadores localizados entre o Fee-
der e o Tie são configurados como Midpoint. 

De forma resumida caso tenhamos uma falta entre um Fee-
der e o primeiro Midpoint, o Feeder deverá realizar o seu 
ciclo de religamento até entrar em bloqueio. Com a falta de 
tensão sentida pelos dois Midpoints e o Tie os mesmos irão 
alterar seu grupo de ajustes e o Tie irá realizar mais um fe-
chamento, com isso o curto será reenergizado e fará com que 
o Midpoint mais próximo a ele opere.  

Dessa forma teremos a falta isolada entre o Feeder e o pri-
meiro Midpoint, ou seja, mantendo todo o restante da rede 
energizada, e a perda se dará no menor trecho possível.  

 
Fig. 3. Topologia Loop Automation 

 
Pode-se perceber que um dos pontos chaves para o sucesso 

dessa funcionalidade está na mudança do grupo de ajustes de 
proteção nos cubículos. Onde será necessária implantar ajus-
tes que possibilitem uma boa coordenação entre as proteções, 
a mudança de direcionalidade e o bloqueio da função de 
religamento. 

Opcionalmente é possível ainda realizar a restauração da 
rede para a condição inicial após a normalização da falta. 
Esse processo é realizado automaticamente através do fecha-
mento do MidPoint aberto após o mesmo sentir a presença de 
tensão em ambos os “lados”, e a abertura do Tie, que será 
realizada devido a condição ligada a redução ou alteração no 
fluxo de potência. 
 
 

IV. INTELLIGENT LOOP AUTOMATION 
 

O Intelligent Loop Automation é uma variação do Loop 
Automation “clássico”. Nesse algoritmo temos uma aplicação 



para topologias semelhantes ao do apresentado anteriormente, 
porém nesse caso será necessário que exista a comunicação 
entre os cubículos de controle. 

Essa comunicação pode ocorrer através de uma rede de fi-
bras óticas, modem 3G/GPRS ou utilizando rádio digital. 

Com essa troca de informação, o sistema pode tomar deci-
sões de forma a isolar a falta, porém sem precisar reenergizar 
o trecho mais uma vez, de acordo com o exposto na Fig. 3. 

 Os religadores também recebem o mesmo tipo de classifi-
cação: Feeder, Midpoint e Tie, semelhante ao item anterior. 
A diferença é que o equipamento que opera para proteger o 
circuito da falta irá enviar uma mensagem para o equipamen-
to a jusante abrir e para o Tie fechar, a exceção caso seja o 
Midpoint mais próximo ao Tie. 

 
 

  
Fig. 4. Topologia Intelligent Loop Automation 

 
No Intelligent Loop Automation pode-se ainda aplicar uma 

funcionalidade extra para controle de sobrecarga. Devido a 
existência da comunicação entre os equipamentos pode-se 
estimar as correntes de pré-falta de cada trecho. Com isso o 
Tie irá calcular se a nova topologia poderá causar danos, 
utilizando como parâmetro limites máximos previamente 
parametrizados suportados pela rede de distribuição. 
 

V. APLICAÇÃO 
 

Na rede de distribuição da Energisa Paraíba, foi implemen-
tado nos pontos de alimentação de duas estações da CAGE-
PA – Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, a lógica de 
Automatic Change Over. 

Como podemos ver na Fig. 3, que representa o diagrama 
unifilar dos alimentadores 21L1 e 21L3 da subestação Mus-
suré, existe a possibilidade de cada carga ser abastecida tanto 
por um circuito quanto pelo outro. 

Além da importância natural dessas cargas, por fazerem 
parte da rede de abastecimento de água, existe no percurso do 
alimentador a presença de mata fechada, o que sabidamente 
causa comumente a ocorrências de faltas nas linhas. 

Para esse projeto foram utilizados religadores série U da 
linha Nulec de fabricação da Schneider Electric associados a 
cubículos de controle PTCC. Esses equipamentos já se en-
contravam instalados nos pontos a bastante tempo. 

 

 
 

  Fig. 5. Tela ACO - Scada Energisa-PB  
 

Dessa forma, foram designados dois conjuntos de Automa-
tic Change Over para alimentar as cargas Cagepa Marés e 
Cagepa Mumbaba. Ambas localizadas na cidade de João 
Pessoa. Com essa aplicação, caso ocorra uma falta no alimen-
tador 21L1 da SE Mussuré, os equipamentos mestres (nor-
malmente fechados) irão verificar as condições do algoritmo 
e realizar a transferência para o alimentador 21L3. 

A parametrização escolhida para esses casos prevê a restau-
ração automática após a normalização da falta. Dessa forma, 
as cargas serão preferencialmente alimentadas pela linha 
21L1. A restauração foi configurada de forma a ocorrer com 
paralelismo momentâneo, não causando a interrupção do 
fornecimento de energia. 

Para realizar a comunicação entre os cubículos foi realiza-
do um lance de fibra ótica e utilizado dois conversores eletro-
óticos RS232, modelo CEO-10 da Enautec. Conforme mos-
trado na Fig. 4. Como os religadores já eram existentes na 
rede de distribuição, a infraestrutura de comunicação foi o 
único investimento necessário com relação a material. 

 

 
  Fig. 6. Arquitetura de Comunicação ACO Cagepa  

 
Além da comunicação entre os equipamentos, foram dispo-

nibilizados alguns pontos para supervisão e controle da lógica 
remotamente, através do centro de operação da distribuição 
(COD) da Energisa-PB, localizado também em João Pessoa. 
Esse canal já era existente para a supervisão, controle e medi-
ção de diversos pontos dos equipamentos. A sua ligação é 
através de  enlaces de rádio em protocolo DNP3. Foram adi-
cionados os pontos de monitoramento do estado de habilitado 
do ACO e restauração automática, bem como os comandos 
para habilitar e desabilitar os mesmos. Além disso, pode-se 
supervisionar a condição atual da carga, ou seja, mestre ou 
escravo alimentando ou se o ACO foi interrompido por al-
guma pré-condição não ter sido atendida. 



A Fig. 5 é parte de uma das telas do sistema Scada da 
nergia-PB, onde foram representados os pontos do ACO para 
fácil visualização dos operadores. 

 

Fig. 7. Supervisão/Controle ACO - Scada Energisa
 

Como exemplo de atuação, é possível
eventos do dia 01/05/2015 (Fig. 8), registrado pelo sistema 
supervisório da Energia-PB, que após uma ocorrência nos 
sistema que desenergizou o alimentador principal, em 
(vinte e oito) segundos, o alimentador secundário assumiu as 
cargas reenergizando integralmente os clientes afetados.

 

Fig. 8. Log de Eventos - Scada Energisa
 
 

VI. CONCLUSÕES 
 

Na busca constante de um melhor atendimento aos clientes
e consumidores, a possibilidade de tornar
distribuição inteligente para realizar manobras e se rearranjar 
frente a ocorrência de uma falta certamente será de vital i
portância para o sucesso dessa meta. 

A implantação dos sistemas de transferência de carga ou 
Loop Automation tem demonstrado grandes vantagens
relação a segurança e confiabilidade. A sua 
procedimentos algoritmos previamente programados
operar sem a necessidade da intervenção de um operador, que 
poderia vir a tomar decisões equivocadas durante o momento 
de buscar uma rápida reenergização, principalmente
se tratando de cargas críticas.  

Hoje estimasse que as faltas sejam normalizadas 
tempo médio de 30 minutos, a depender da quantidade de 
ocorrências e nível de ocupação da equipe de operações
diminuição do tempo de manobra é outro ganho
esse valor pode cair de minutos, ou até algumas horas

é parte de uma das telas do sistema Scada da E-
onde foram representados os pontos do ACO para 
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Na busca constante de um melhor atendimento aos clientes 
, a possibilidade de tornarmos sua rede de 

inteligente para realizar manobras e se rearranjar 
frente a ocorrência de uma falta certamente será de vital im-

ferência de carga ou 
Loop Automation tem demonstrado grandes vantagens com 

sua utilização faz dos 
previamente programados que irão 

da intervenção de um operador, que 
vir a tomar decisões equivocadas durante o momento 

reenergização, principalmente, quando 

normalizadas em um 
30 minutos, a depender da quantidade de 

a equipe de operações. A 
é outro ganho importante, 

ou até algumas horas, para a 

casa de alguns segundos. Além disso, o
o tempo de trabalho dos operadores,
pes de campo e a melhora nos índices de medição de duração 
e frequência das faltas da concessionária
camente a zero. 

Além desses pontos, temos a grande vantagem 
vezes existir a possibilidade de utilizarmos 
instalados nas redes de distri
vestimento na aquisição de materiais não seja alto, como
exemplo, a aplicação nas cargas da Cagepa. Dessa forma
investimento é o serviço de a
são possíveis a aplicação dos algorit
melhores parâmetros a ser utilizado
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Além disso, os custos que envolvem 
lho dos operadores, o deslocamento de equi-

nos índices de medição de duração 
e frequência das faltas da concessionária são levados prati-

temos a grande vantagem de diversas 
vezes existir a possibilidade de utilizarmos equipamentos já 
instalados nas redes de distribuição, fazendo com que o in-
vestimento na aquisição de materiais não seja alto, como, por 

s cargas da Cagepa. Dessa forma, o 
análise dos pontos da rede onde 

a aplicação dos algoritmos e a definição dos 
res parâmetros a ser utilizado em cada caso. 
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