
Forma de 
apresentação 

Título Autores Resumo 

pôster 
Acompanhamento de Regulação 

de Tensão em Redes de 
Distribuição - 13,8 kV 

Alexandro Albuquerque da 
Silva Junior | Pedro 

Henrique Morais Lemes | 
Felipe Anderson de Souza 
Paula | Wilton Chaves de 

Barros Leal 

Sistema automático de supervisão, que monitora o desempenho 
dos reguladores de tensão através dos controles dos parâmetros 

de tensão e de comutação mecânica. 

presencial 

Análise de uma Proposta de 
Sistema de Despacho Otimizado 
de Serviços através de uma Rede 

Híbrida de Comunicação na 
Energisa Mato Grosso 

Carlos Eduardo 
Fernandes | Voldi Costa 

Zambenedetti | Julia 
Favoreto Meyer | Arnulfo 

Barroso de Vasconcellos | 
Saulo Roberto SodrÃ© 

dos Reis 

Projeto para o desenvolvimento de sistema de despacho otimizado 
de serviços, a implantação de uma rede híbrida de comunicação e 
a instalação de um sistema de monitoramento de faltas na rede de 

distribuição. O sistema de despacho otimizado está interligado 
diretamente ao sistema da empresa e será responsável pela 

priorização do atendimento, utilizando de vários critérios definidos 
pela concessionária para a realização do atendimento visando a 
diminuição do tempo de atendimento emergencial. A rede híbrida 

de comunicação fará a infraestrutura necessária para que as 
equipes de serviço tenham o melhor rendimento e eficiência na 

realização dos atendimentos, diminuindo deslocamentos 
desnecessários, dando segurança às  equipes e auxiliando na 

realização de manobras.  

presencial 

Aplicação de Caixa de Medição 
Blindada com Telemedição 

acoplada para combate às perdas 
e inadimplência em áreas de risco 
da concessão da Energisa Paraíba 

FERNANDA PEDROSA 
VIEIRA | Danillo Ferreira 

Lelis | FELIPE COSTA DA 
SILVA 

Aplicação de Caixa de Medição Blindada com telemedição 
acoplada no sertão paraibano, área oeste da concessão da 

Energisa Paraíba, habitado por ciganos com histórico de fraudes, 
furtos, inadimplência e alta hostilidade. A partir de medidas 

convencionais de combate a perdas anteriormente aplicadas, a 
população de ciganos deixou de ser irregular para tornar-se 

inadimplente. Nesse contexto acumularam-se por volta de 10.400 
faturas não pagas, totalizando R$ 926.977,18 de inadimplência. 

Além disso, as perdas chegavam a quase 40% em alguns 
transformadores. 

Buscou-se então uma solução robusta, que atuasse tanto em 
perdas quanto em inadimplência e que, alterasse minimamente as 

topologias de rede normatizadas pela empresa. A solução 
contempla aplicação de caixa blindada que inviabiliza acesso de 
clientes aos medidores. Além de funções remotas, como leitura, 

corte e religação para um monitoramento mais efetivo, e uma 
consequente diminuição de presença dos colaboradores em área 
hostil. O investimento é recuperado em sua totalidade em 2018. 

pôster 
Combate à reincidência de falta de 

energia em clientes isolados 

Aliston Diego Barbosa da 
Silva | Allan Pereira dos 

Santos | Ingrid Costa 
Andrade 

Metodologia adotada pelas equipes de campo catalogando e 
sinalizando atendimentos recentes a um unidade consumidora, 
aplicando medidas mais abrangentes no que tange aos reparos 

realizados em um primeiro atendimento em uma UC. 

presencial 

Combate aos desperdícios de HH - 
Ações na Operação voltadas aos 
Deslocamentos Improcedentes 

Técnicos, Impedimentos 
Comerciais, Reprovações de 

Vistoria, Reincidências e o Índice 
Ponderado de Eficiência 

Operacional 

Felipe Anderson de Souza 
Paula | Tercius Cassius 
Melo de Morais | Andrei 

Fonseca da Cruz | Bruno 
Emanuel Pereira Muniz | 

Alexandro Albuquerque da 
Silva Junior | Rafael Mota 

Pedroza 

  



presencial 

Desempenho do Sistema de Self-
healing Auxiliado por 

Monitoramento de 
Transformadores Implantado na 

ENERGISA Paraíba 

Thiago Antonio Enei Alves 
| Tiago Torres dos Santos 

| Johnny José© Mafra 
Júnior | Jorge Moreira de 
Souza | Eugenio Pachelle 

Xavier Pimentel Filho | 
Ramon Leal Pessoa | 
Danillo Ferreira Lelis | 

Romulo Marucci Dantas 

Sistema de Self-healing auxiliado pela medição remota de 
transformadores de distribuição no comissionamento e o início do 
período de produção na ENERGISA Paraíba, em João Pessoa. O 

projeto contemplou 6 subestações, 18 alimentadores, 52 
equipamentos de manobra e 510 sistemas de medição remota dos 
cerca de 2000 transformadores de distribuição da área do piloto. É 
apresentada a arquitetura, as funcionalidades desenvolvidas e o 

processo de validação, incluindo a operação em produção.  

pôster 

Desenvolvimento de ferramenta no 
SCADA da Energisa para 

monitoramento das cargas do 
ERAC, garantindo o atendimento à 

nova metodologia do ONS de 
acompanhamento 

Filipe Rios Penha | 
Anderson Rabelo Rosa | 
Luciana Carvalho Acacio 
Paschoalin | Carlos Jorge 

Isaias 

Nova metodologia de monitoramento por meio de indicadores das 
cargas disponibilizada para corte pelos Esquemas Regionais de 
Alívio de Carga - ERAC consiste na apuração horária de cargas 

disponibilizadas pelas distribuidoras para serem cortadas em cada 
estágio do ERAC e no envio mensal ao ONS das leituras de 

cargas realizadas nos mês anterior.  

presencial 

Desenvolvimento, Projeto e 
Construção de um Barramento 

Móvel 34,5 x 13,8 kV para 
manutenção de barramentos 
aéreos em Subestações da 

Energisa Mato Grosso. 

Ricardo Badre Teixeira | 
Luciano Vogel Dutra | 

Bruno Pires Reis | Renato 
Deryck da Silva Azeredo | 

Alessandro Oliveira 
Fernandes 

O Barramento Móvel consiste em um barramento de média tensão, 
móvel, montado em prancha, com capacidade de 30 MVA, 
contendo 1 bay de conexão de transformador e 04 bays de 

alimentadores 34,5x13,8 Kv (saídas em cabos isolados), equipado 
com painéis de controle, proteção, automação, telecomunicação, 

serviços auxiliares e medição. O equipamento é totalmente 
automatizado, podendo ser supervisionado e comandado pelo 

Centro de Operações da Energisa Mato Grosso (EMT).  

pôster 
Estruturação do Processo de 
Controle da Vegetação - ETO 

Narah Iuata Rank | Alberto 
Alves Cunha | Filipe 
Rodrigues Malafaia 

Mapear os tipos de vegetação próximas à rede elétrica que 
necessitam de intervenção, e dispor a periodicidade do serviço 
executado, utilizando tecnologia georreferenciada e ferramenta 

computacional. 

pôster 

Ferramenta para Gerenciamento 
de Prazos de Serviços e Obras 
Regulatórias e Compensações 

Comerciais 

Rafaella Menezes Morais | 
Bruno Emanuel Pereira 

Muniz | Galileu dos Santos 
Moreira | Maria Dulcimara 

da Silva Santos 

Ferramenta que permite a área técnica comercial desenvolver 
ações voltadas para cumprimento dos prazos, satisfação do cliente 
e melhoria nos processos. O objetivo é reduzir o descumprimento 

dos prazos de obras e serviços regulados, bem como, o 
pagamento de compensações comerciais. 

presencial 
Ganhos ambientais, econômicos e 

de qualidade no plantio de 
gramíneas nas faixas de servidão. 

Gleisson Pereida dos 
Santos | Loureman Carlos 
Azevedo | Abdenar Arruda 
Neto | Janaina da Costa 

Noronha 

O contato ou aproximação de árvores com a rede de distribuição 
de energia elétrica constitui hoje um grande desafio para as 

concessionárias. Ao mesmo tempo em que se torna necessário 
baixar os custos com a atividade de limpeza de faixa, é preciso 

melhorar a qualidade de fornecimento de energia elétrica para os 
consumidores. E tudo isso, de forma sustentável, interferindo o 

mínimo possível no meio ambiente. Com este propósito, a 
Energisa Mato Grosso desenvolveu um trabalho de plantio de 

gramíneas nas faixas de servidão, comparando estas áreas com 
os locais onde é feita a limpeza de faixa de forma tradicional.  



presencial 

Georreferenciamento de Obras: um 
passo em direção a redução de 
custos e roteirização de serviços 

de construção de rede de 
distribuição 

(planejamento/execução e 
fiscalização de obras) na Energisa 

Mato Grosso 

Marcos Eduardo Silva | 
Glauber Niero 

Desenvolvimento de uma ferramenta georreferenciada contendo 
dados básicos de obras de construção de redes do Grupo 

Energisa no estado de Mato Grosso, permitindo que empresas do 
Grupo que ainda não migraram para o sistema georreferenciado 
GIS EO e empresas parceiras possam roteirizar a execução de 

obras, mitigando a elevação de custos provenientes da logística de 
fornecimento de materiais e de deslocamento de equipes.O estado 

do Mato Grosso além de possuir dimensão territorial continental 
com características ambientais peculiares, com muitas 

adversidades com relação aos biomas presentes no estado, que 
implicam em dificuldades de acesso, regiões pantaneiras, terras 

indígenas, quilombolas e áreas de preservação permanente. Estas 
características físicas e ambientais aliadas a logística, dificultada 
por estradas ainda não pavimentadas, implicam na elevação de 

custos para fornecimento de energia, assim como para o 
atendimento e execução de serviços técnico-comerciais, refletindo 
diretamente nos indicadores da distribuidora (prazo de execução 
de obras). O projeto inicial engloba uma mudança no processo de 

fornecimento de materiais à obras planejadas, visando diminuir 
custos de transporte pagos às empreiteiras de execução por meio 

da descentralização do fornecimento de postes. A ferramenta 
georreferenciada auxiliará na implantação do mesmo. Além dos 

materiais, essa ferramenta se torna essencial no 
planejamento/programação das obras, na roteirização da 

execução das obras olhando os tipos de obras (reguladas, não 
reguladas) versus prazo, se existe a necessidade de abertura de 
acesso/limpeza de faixa, na roteirização da fiscalização de obras. 

presencial 
Imagens de satélite e gestão de 
podas: uma solução inovadora 

Sirlene R. R. Magalhães | 
Erika Ferrari Cunha | 

Pedro Henrique Morais 
Lemes 

Desenvolver uma ferramenta que rastreie árvores em áreas de 
risco de redes de distribuição de eletricidade; Mapear os pontos 

críticos onde as árvores foram encontradas para criar um 
cronograma de poda;  

Configurar uma rota otimizada para implementar os serviço; 

presencial 
Impacto das correntes de 

compensação no cálculo de perdas 
técnicas na distribuição 

Lara de Lima Braz | 
Manoel Messias Viera de 

Menezes Junior | Jose 
Rubens M. Jr. | Moises 

Dias Santos | Marco 
Antônio Pinheiro Flores 

Os sistemas de distribuição de energia elétrica apresentam 
diferentes tipos de perdas de energia, que devem ser 

cuidadosamente analisadas. As perdas inerentes à distribuição da 
energia elétrica são classificadas como perdas técnicas e seu 
cálculo é regulamentado pelo Módulo 7 dos Procedimentos de 
Distribuição. Neste documento, são apresentadas as principais 

instruções quanto ao cálculo do montante de perdas técnicas por 
meio do fluxo de potência para o SDBT, SDMT e ramais de 

ligação. Contudo, apesar desse documento amparar a inclusão 
das correntes harmônicas no estudo, o cálculo de perdas técnicas 
realizado pelas distribuidoras tem incluído apenas a componente 

de corrente fundamental. Desse modo, visando quantificar o 
impacto das componentes harmônicas de corrente no cálculo das 

perdas técnicas, este trabalho apresenta diferentes estudos de 
caso em que o fluxo de potência de alguns alimentadores reais em 
média tensão foi executado no software OpenDSS, considerando 

tanto a componente fundamental quanto as harmônicas e os 
resultados foram analisados à luz do contexto do 4º Ciclo de 

Revisão Tarifária. Tais resultados evidenciaram que existe hoje 
uma parcela legítima de perdas técnicas, da ordem de milhões de 
reais, incorretamente alocada na parcela de perdas não-técnicas 
para efeito de remuneração das concessionárias de distribuição. 

presencial 
Implantação do SAC Proativo no 

Grupo Energisa 

HERMANN CLAY DE 
ALMEIDA LEITE | 

GABRIELLY SILVA DE 
MORAIS 

Oferecer soluções que simplifiquem a vida dos clientes faz parte 
dos valores do Grupo Energisa. Por isso, agilidade, atenção e 
eficiência sempre foram palavras de ordem para a empresa 

quando o assunto é relacionamento com o cliente. O projeto SAC 
proativo se mostra pioneiro no segmento das distribuidoras de 

energia do Brasil e possui alto impacto para o cliente na imagem 
da empresa, devendo refletir positivamente no resultado das 

pesquisas de satisfação 



presencial 

Instalação de Compensador 
Síncrono +-50 MVAr para controle 
de oscilações em sistemas radiais 

de distribuição em 138 kV - 
Energisa Mato Grosso 

Giovani Zaparoli 

O sistema elétrico da Energisa Mato Grosso, na região do Baixo 
Araguaia, nordeste do Estado do Mato Grosso, apresenta 

atualmente como único ponto de suprimento a SE Barra do Peixe 
230/138kV. Esta subestação supre um sistema de 

aproximadamente 910 km de extensão de LDATs em 138kV, até a 
SE Vila Rica 138kV, perto da fronteira com o Estado do Pará. 

Neste tronco, são atendidas nove subestações em 138kV e quinze 
em 34,5kV, com capacidades de 142 e 38 MVA, respectivamente. 

Conectam-se ainda a esse sistema um montante de geração 
distribuída composta pela PCH Paranatinga II (29 MW) e o 

Complexo Gerador de Nova Xavantina (5 MW). Ressalta-se que, 
mesmo com a duplicação de alguns trechos do radial de 138 kV, 

esse sistema continuou apresentando oscilações de tensão, 
acarretando dificuldades de recomposição e desligamentos de 
cargas nas subestações. Para atenuar o problema, a Energisa 
Mato Grosso evidenciou a necessidade de instalação de um 
equipamento de controle dinâmico de tensão que atuasse 

aumentando a potência de curto-circuito do extenso sistema radial 
de 138 kV, controlando assim as oscilações de tensão provindas 

de rejeições e tomadas de carga dos alimentadores do sistema ou 
curtos-circuitos em seus alimentadores que ocasionavam 

subtensões que demandavam um elevado tempo para sua 
atenuação. 

pôster 

Mapeamento, identificação, analise 
e combate aos riscos com 

edificações próximas a redes 
elétricas 

JOSE GERALDO 
COELHO | João 

MARCELO DE RESENDE 

Metodologia para mapeamento e identificação, análise, eliminação 
de riscos nas edificações próximas a rede elétrica. 

presencial 
Medição Individual de Performance 

de Operadores – MIP Operador 

Felipe Anderson de Souza 
Paula | Mateus Pena 
Lacerda | Daniel de 
Oliveira Flor | Andrei 
Fonseca da Cruz | 

Anderson Rabelo Rosa | 
Felipe Rosa Aguiar | Ytalo 
Carlos de Oliveira Rique | 

Rafael Mota Pedroza 

Com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento, o 
desempenho e a produtividade das equipes operacionais, o Grupo 
Energisa desenvolveu a Medição Individual de Performance (MIP), 
que é o controle de desempenho de suas equipes. A metodologia 
aplicada consiste em controlar os serviços e fazer uma gestão do 
despacho, possibilitando avaliar oportunidades de melhorias nos 

processos operacionais e permitindo realizar um melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis durante a execução das 
atividades a eles relacionadas. O MIP iniciou com as equipes de 
campo, eletricistas, através acompanhamentos no ano de 2008, 

em 2010 o processo foi sistematizado e a metodologia foi 
implantada oficialmente em 2012, onde inicialmente buscou apurar 
a produtividade das equipes de campo através dos indicadores, o 
processo foi consolidado com a expansão do controle em todas as 

distribuidoras do Grupo Energisa, padronizando a metodologia 
utilizada e permitindo comparações de resultados no grupo e 

consequentemente troca de melhores práticas. Com a 
consolidação desta metodologia e considerando a importância da 
gestão do operador sobre a produtividade das equipes, o Grupo 

Energisa viu a necessidade de ampliar seu controle e criou a 
medição de produtividade dos operadores do centro de operação 
da distribuição. Desta forma, foi implantado o MIP Operadores em 

2014, permitindo uma gestão de desempenho não apenas das 
equipes de campo, mas também dos operadores, o que foi de 

grande importância para avaliação de resultados e melhorias nos 
centros de operações do Grupo Energisa. O MIP Operador que é 
composto por indicadores de controle que permitem uma gestão 

dos serviços e equipes pelo operador, garantindo maior 
desempenho do atendimento aos clientes. 



presencial 

Método Ágil Para Melhoria do Nível 
de Tensão Com Redução de 
Custos e Compulsórios na 

Energisa Mato Grosso 

ITALO FERREIRA 
MARTINS | Anderson 

Paiva Figueiredo | Paulo 
Henrique Zumerle Furtado 
| Monique Larry Miranda 

Ferreira 

Com a evolução de tecnologias o mundo fica cada vez mais 
rápido, exigindo das distribuidoras respostas ágeis e eficazes na 
entrega de soluções aos nossos clientes. O resultado alcançado 

com este projeto permitiu implementar  o Regulador de Tensão de 
Redes Secundárias (RTRS), uma solução ágil que está 

contribuindo para a redução do backlog de obras reguladas de 
nível de tensão, permitindo a redução de resíduos, mostra-se com 
menor custo de instalação, maior flexibilidade na programação e 

melhoria no nível de tensão para os clientes. 

presencial 
Metodologia Multicritério de 

Priorização de Obras de 
Distribuição no Setor Elétrico 

Rafael Marçal Patrocínio 
Gontijo | Alfredo João de 

Brito 

Desenvolvimento de uma metodologia multicritérios empregada na 
priorização de obras de distribuição da Energisa Minas Gerais, 

baseia-se na quantificação, de forma sistemática e padronizada, 
dos diferentes critérios levados no processo de priorização de 

obras.  
A metodologia tem a capacidade de normalizar critérios de 

diferentes naturezas, tornando-os comparáveis e estabelece um 
ranking de obras prioritárias. 

presencial 

Na Energisa Mato Grosso o 
tratamento de anomalias de rede 
através de coleta de dados dos 

equipamentos (Disjuntores e 
religadores) 

Edvaldo Araujo Fontes 
Neto 

Manutenção preventiva do sistema de distribuição de energia, 
monitorando as falhas permanentes e as transitórias. A falha 
permanente ocorrida no trecho principal de um alimentador 

(tronco) causa a interrupção de todos os consumidores a jusante, 
e a falha transitória o regulador atua no seu ciclo de religamento 
temporizado em questão de segundos após o transitório sanar. 

A maioria das falhas transitórias não são sanados pelas equipes 
operacionais pelo motivo de não ocorrer a interrupção definitiva no 
sistema de energia elétrica, assim a manutenção proativa nestas 

redes que estão propícios a estes tipos de defeitos são estudadas 
através dos dados (log de evento) colhidos remotamente dos 
religadores de subestação ou da distribuição. Com os pontos 

identificados no estudo, é enviado um inspetor para identificar qual 
tipo de manutenção que será realizada no local e a criticidade 

estabelecida pelo defeito encontrado.  

presencial 

Novas funcionalidades para 
otimização do despacho e gestão 

de equipes coordenadas pelos 
Centros de Operação da Energisa, 
incorporadas ao SIGOD – Sistema 
de Gerenciamento da Distribuição 

Anderson Rabelo Rosa | 
Daniel de Oliveira Flor | 

Andrei Fonseca da Cruz | 
Valtair Francisco Teodoro 

| Ricardo Dias Pereira 

Considerando as complexidades envolvidas na tarefa de despacho 
de serviços às equipes de campo, o desenvolvimento de 

ferramentas que permitam uma ampliação da consciência 
situacional do operador, com relação à visão da demanda de 

serviços e condições de equipes sob sua gestão, é de fundamental 
importância para os Centros de Operação. Este trabalho apresenta 

as novas funcionalidades implementadas pela Energisa, em seu 
sistema de despacho do Centro de Operação Integrado (COI), que 
representaram uma importante evolução do sistema, consolidando, 

numa tela única, ferramentas para análise e execução de ações 
relacionadas à rotina de despacho. Dentre estas melhorias estão o 
painel gerencial para avaliação automática do status da operação 

funcionalidades de alarme e reconhecimento de prioridades, 
ferramentas de análise e seleção de serviços, sinalizações de 

carga de trabalho das equipes, dentre outras. Estas ferramentas 
desenvolvidas trouxeram conceitos que podem ser aplicados a 

outros sistemas de despacho beneficiando as demais 
distribuidoras de energia.  



pôster 

Otimização da rotina de inspeção 
na atualização cadastral e 

apontamentos de melhorias na 
rede com uso da mobilidade - 

Energisa 

Tiago Santos Bastos | Luiz 
Moreto Vicentin Junior 

Aplicação de uma nova metodologia nas funcionalidades na rotina 
de inspeção, além de registrar qualquer defeito nos equipamentos 

de distribuição de energia elétrica, é possível registrar um erro 
cadastral ou uma oportunidade de melhoria no momento da 

inspeção. 

pôster 

Projeto de Eficiência Energética 
em Iluminação, Condicionamento 

Ambiental, Equipamentos 
Hospitalares e Fonte Incentivada 
em área de concessão do Grupo 

Energisa. 

Wolgrand Pinto Lordão 
Neto | Diego Ferreira de 
Souza | Sara Penha de 

Araújo 

Apresenta uma proposta de projeto de eficiência energética em um 
hospital localizado no estado do Mato Grosso. Nesse projeto são 

previstas alterações nos sistemas de iluminação, condicionamento 
ambiental e de esterilização, além da instalação de geração 
distribuída para contribuir na redução dos custos relativos a 

energia elétrica para o hospital em questão. Os sistemas que o 
hospital apresenta atualmente são passíveis de alterações para 

obter uma melhor eficiência energética da instalação, portanto os 
pontos abordados nesse artigo preveem uma redução 

considerável nos valores monetários gastos pela instituição. São 
previstas substituições de equipamentos pouco eficientes e 
instalação de uma microgeração fotovoltaica de 23,4 kWp. 

presencial 

Proposta Metodológica da 
ENERGISA para Determinação do 
Fator de Potência sob Condições 

Distorcidas e Desequilibradas 

José Rubens Macedo Jr | 
Manoel Messias Viera de 
Menezes Junior | Moises 
Dias Santos | Jose Carlos 
de Oliveira | Andreia Crico 
| Leandro Pains Moura | 
Diego Santana | Marco 

Antônio Pinheiro Flores | 
Isaque Nogueira Gondim 

Atualmente, diante da intensificação de distúrbios relacionados a 
qualidade da energia elétrica, notadamente distorções harmônicas 

e desequilíbrios, passou-se a perceber que conceituações 
elementares de potência reativa podem encontrar limitações diante 

a realidade presente em campo, gerando incertezas sobre o 
faturamento de energia e demanda, podendo causar expressivos 

prejuízos tanto para as distribuidoras, quanto para os 
consumidores.  Neste trabalho é apresentado uma nova proposta 

metodológica para a quantificação do fator potência diante das 
condições distorcidas e desequilibradas. 

pôster 
REDUÇÃO DE ALIMENTADORES 
POPULOSOS - REDISTRIBUIÇÃO 

QUANTITATIVA DE CLIENTES. 

Laelson Santana Santos | 
Felipe Anderson de Souza 

Paula | André© Luis 
Pereira da Silva | Marcos 
Vinicius Santana Campos 

Redimensionar a quantidade de clientes dos alimentadores mais 
populosos da Energisa Sergipe, totalizando 20 alimentadores que 

possuíam mais de 10 mil unidades consumidoras, 

pôster 

Rotas Inteligentes Utilização de 
GPS de navegação para redução 
de deslocamento e geolocalização 

de ativos e consumidores da 
Energisa a partir de pontos de 

interesse \\\\\\\"POI\\\\\\\". 

Cleyson Cloves do Carmo 

Utilizar a tecnologia de navegação orientada por GPS para 
redução do TMD (Tempo Médio de Deslocamento) e 

geolocalização de equipamentos elétricos, unidades consumidoras 
e medidores da Energisa a partir de criação de pontos de interesse 

"POI". 

pôster 

Segurança e agilidade no bloqueio 
mecânico dos disjuntores em 

suspensão do fornecimento de 
energia por inadimplência nos 

padrões de entrada da Energisa. 

Cristiano Junio Azevedo | 
Luciano Jose Silva e 

Cunha | Fabio Lancelotti | 
Mateus Pena Lacerda 

Implantação de um dispositivo para realizar a suspensão de 
fornecimento de de energia com bloqueio do disjuntor, instalação 

de lacre e trava através de uma ferramenta específica que não tem 
disponível no mercado para que o cliente tenha acesso ao mesmo. 



presencial 

Sistema para abastecimento de 
fluido refrigerante em radiadores 
de transformadores de potência 
energizados no Grupo Energisa 

Allyson Figueiredo | 
Genilson Moreira Souza 

Atualmente quando da necessidade de substituição ou 
manutenção dos radiadores dos transformadores de potência das 
subestações das concessionárias de energia elétrica, é necessário 

o desligamento dos mesmos, o que muitas vezes ocasiona a 
interrupção no fornecimento de energia para milhares de clientes. 

Dessa forma, desenvolveu-se um mecanismo para a troca de 
radiadores sem a necessidade do desligamento do transformador. 

O referido mecanismo funciona de forma a manter dois canais 
independentes de comunicação do interior do radiador com o meio 

externo, possibilitando a inserção do óleo mineral isolante e 
retirada do ar concomitantemente. Dessa maneira é possível a 
substituição do radiador do transformador de potência com o 

mesmo energizado, bem como em transformadores de potência 
selados. 

presencial 
Sistemática para Otimização da 
Manutenção de Ativos - SOMA - 

Fase 2 

Pedro Aurélio Fernandes 
Netto | Luiz Rogerio 
Varasquim | Acacio 

Barreto Neto | Amaury 
Antonio Damiance | Gioreli 

de Sousa Filho 

Este artigo apresenta a evolução e resultados dos processos 
aplicados da Metodologia SOMA - Sistemática para Otimização da 
Manutenção de Ativos, elaborados pela Energisa, e para aplicação 

em empresas distribuidoras de energia elétrica. A Metodologia, 
denominada "SOMA", foi desenvolvida em duas fases, 
introduzindo uma nova abordagem de Priorização das 

Manutenções, com foco em Gestão de Ativos no contexto 
operacional das distribuidoras, utilizando de maneira integrada e 
padronizada, conceitos como: 1. Gestão de Ativos baseada na 
Condição dos Ativos Elétricos conjugando a avaliação com os 

Riscos Organizacionais; 2. Matriz Estratégica de Riscos 
Organizacionais;3. Manutenção Centrada em Confiabilidade 

(MCC); 4. Especificação PAS 55 e NBR ISO 55.000. Todos os 
critérios, parâmetros e algoritmos desenvolvidos na Metodologia 

SOMA, foram baseados nas melhores práticas para ativos 
elétricos do segmento de Distribuição, avaliando as práticas atuais 

do Grupo Energisa e referências para a Gestão de Ativos em 
distribuidoras nacionais e internacionais. Além de prática, 
apresenta grande abrangência para tomadas de decisões 

referentes às ações de manutenções e de investimentos, além de 
possuir forte caráter de originalidade por promover a integração de 

diversos conceitos utilizados nas distribuidoras. 

presencial 

Soluções tecnológicas aplicadas 
pelo Grupo Energisa para 

Atendimento de Call Center que 
otimizaram recursos e melhoraram 

indicadores 

Rosana Sant'Ana Pereira | 
Jair Emerson Cesar 

Donato | Thiago Xavier 
Peixoto de Vasconcelos | 

Nilton Cesar Vessoni 

Topologia adotada para a plataforma de teleatendimento, serviço 
0800 (DDN - Discagem Direta Nacional) para as distribuidoras do 

Grupo Energisa, permitindo a melhoria de contingencialmente, 
robustez, otimização de recursos, melhoria de indicadores e 

redução de penalidades. 

presencial 
SOOA - SISTEMÁTICA 

OTIMIZADA DE OPERAÇÃO DE 
ATIVOS DA ENERGISA 

MIKAELLE LUCINDO DO 
NASCIMENTO | 

LORENZO ZANDONADE 
CARNIELLI | JAILTON 

FIGUEIREDO LIMA 
JUNIOR 

A Sistemática Otimizada de Operação de Ativos, SOOA, é um 
priorizador de zonas de proteção da rede de distribuição que foi 
desenvolvido na ENERGISA e que é direcionada por critério de 
reincidência e seus efeitos colaterais. Esta sistemática avalia 

100% das zonas de proteção provendo uma visão rápida e precisa 
para localização e solução de problemas da rede de distribuição. 



presencial 
Troca do sistema de Iluminação 

Pública realizada em 6 municípios 
pela Energisa Sul-Sudeste 

Thiago Peres de Oliveira 

O projeto de Iluminação Pública tem por finalidade apoiar as 
prefeituras municipais na melhoria da eficiência energética nos 

sistemas de iluminação auxiliando na redução do desperdício de 
energia elétrica, por meio de equipamentos mais eficientes, sem 
prejuízo da qualidade na iluminação pública, realizado em seis 

municípios no estado de São Paulo que foram Presidente 
Prudente, Assis, Catanduva e Bragança Paulista, Extrema no 
estado de Minas Gerais e Guarapuava no estado do Paraná. 

Visando também reduzir a demanda de potência no horário de 
ponta, contribuindo para melhoria na utilização do sistema elétrico 
da concessionária e também amplia a sensação de segurança da 

população. Para atingir os objetivos acima, foram utilizadas 
luminárias LED, onde foram utilizados estudos luminotécnicos para 

definição do melhor modelo de luminária a ser utilizado nas 
avenidas, ruas e praças. Os resultados esperados de redução de 
demanda na ponta e energia economizada do projeto realizados 

através das medições ex-ante e ex-post foram alcançados, 
principalmente o índice de RCB – relação custo benefício do 
projeto. Assim, a maior relevância dos resultados do projeto 
mostra o quanto a tecnologia LED tem a oferecer para as 

prefeituras e para a sociedade. 

pôster 
Utilização de drones em inspeção 
de redes de distribuição - Energisa 

Ademir Cavalcante e Silva 
| Tiago Santos Bastos | 

Luiz Moreto Vicentin 
Junior 

A exigência dos clientes aumentam cada vez mais, incentivando 
as concessionárias investirem em equipamentos para aumentar a 
qualidade e produtividade, agregando as novas tecnologias aos 

serviços praticados pela distribuidora. O drone é um equipamento 
com alta tecnologia, que está entrando e agregando facilidades em 

inúmeros ramos de atividades. A Energisa Sul Sudeste agregou 
este equipamento as atividades de inspeção de redes de 

distribuição. 

 


