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INTRODUÇÃO 

Este top case apresenta o projeto “Localização Geográfica de Falhas a Partir de Técnicas Computacionais” 

(LGF), o qual é um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) realizado em parceria pelo Grupo de 

Pesquisa em Redes e Telecomunicações (GPRT) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pela 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) [1]. Este projeto terá a duração de um ano. 

O propósito do projeto é desenvolver um sistema de informação por computador que funde as utilidades de 

um Serviço Baseado em Localização (LBS) com as de um Sistema de Informação Geográfica (GIS), 

ancorado na tecnologia do Sistema de Posicionamento Global (GPS) [2], [3]. O uso de outras tecnologias 

nas áreas de cartografia digital e de telecomunicações é necessário para viabilizar o funcionamento do 

sistema [4]. A CHESF, como outras distribuidoras de energia elétrica, possui um conjunto de linhas de 

transmissão (LTs) que devem ser monitoradas para que o sistema de energia funcione dentro dos padrões 

de qualidade da ANEEL. O produto final deste projeto possibilitará um melhor controle e acompanhamento 

das manutenções corretivas (ocorrências de falhas) e preventivas (programações para manutenções de 

defeitos) nas LTs de energia elétrica da CHESF. 

O LGF se caracteriza por ser um projeto piloto que será validado utilizando três LTs de 500 kV, devidamente 

georeferenciadas. O protótipo permitirá aos seus usuários, conectados via rede, o monitoramento 

geográfico das ocorrências de falhas nessas LTs e das equipes de manutenção que poderão ser acionadas 

para realizar intervenções quando se fizerem necessárias. Além disso, ele possibilita consultar as condições 

funcionais dessas LTs. Essa consulta será realizada através da interação com a base de dados do Sistema 

Integrado de Linhas de Transmissão (SILT) da CHESF que contém os dados históricos e referentes a 

defeitos das LTs. Além dessa interação, será consultada também a Rede de Oscilografia da CHESF que 

gera os dados referentes à distância do local da falha na LT. Após a realização das manutenções corretivas 

e preventivas, os dados referentes às mesmas podem ser atualizados diretamente do campo, via 

comunicação direta com o sistema central na CHESF. 

Os pontos críticos principais para o sucesso do projeto piloto são: a integração dos dados entre os diversos 

módulos do sistema, com formatos diferentes e em plataformas diferentes, o tratamento das mensagens 

enviadas via celular e satélite, e a atualização dos dados que alimentam o protótipo, que deve ser 

consistente para que o sistema funcione de forma adequada. 

Espera-se com este projeto trazer uma série de benefícios para a CHESF, tais como: (1) agilidade e 

precisão na tomada de decisões sobre a ocorrência da falha na LT e sobre qual equipe de manutenção irá 


