AVALIAÇÃO INICIAL DE PROJETOS DE P&D ANEEL – FORMULÁRIO CADASTRAL

O presente formulário deverá ser preenchido, de forma sintetizada, com as informações relevantes do projeto de
P&D, e enviado à Alupar pela instituição de pesquisa, juntamente com o detalhamento do escopo (em word ou pdf).
As informações prestadas terão a finalidade de balizar as decisões dos comitês internos da Alupar para a seleção e
aprovação das linhas de pesquisa, para posterior execução.

1. Título do projeto:
Coordenação robusta da proteção de sistemas de transmissão via otimização multicritério
2. Nome das instituições executoras:
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Axxiom Soluções Tecnológicas S.A

3. Custo do projeto (relacionando horas alocadas de cada membro da equipe e os respectivos valores associados, bem
como a descrição e valores dos demais custos do projeto).
EQUIPE DE PESQUISA

HORAS ALOCADAS/PROJETO

Nome

quantidade

Eduardo Gontijo Carrano (UFMG)

768

138.240,00

Martin Gómez Ravetti (UFMG)

576

103.680,00

Mateus Henrique da Costa (UFMG)

576

103.680,00

Rodney Rezende Saldanha (UFMG)

576

103.680,00

Ramon Lacerda Marques (Axxiom)

2.144

321.600,00

Ísis Giordani Oliveira Costa (Axxiom)

1.640

229.600,00

Cleber Barcelos Costa (Axxiom)

960

134.400,00

Sólon de Assis Soares (Axxiom)

2.240

313.600,00

Thiago Araújo (Axxiom)

2.560

358.400,00

Eduardo Júnio Silveira (Axxiom)

2.560

281.600,00

Christiano Sabarense Neto
(Axxiom)

560

78.400,00

Luana Cristina da Silva (Axxiom)

760

91.200,00

DEMAIS CUSTOS
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VALOR/H (R$)

VALOR (R$)

Viagens nacionais para realização de reuniões do projeto (UFMG)
(10 viagens)

50.000,00

Viagens nacionais para realização de reuniões do projeto (Axxiom)
(5 viagens)

25.000,00

Material de consumo em geral (UFMG)

4.000,00

Material de consumo em geral Axxiom)

9.000,00

Bolsa de mestrado (24 meses)

48.000,00

Despesas administrativas UFMG
5% do valor destinado a UFMG (R$ 551.280,00)

27.564,00

TOTAL

2.421.644,00

4. Síntese da linha de pesquisa. (máximo 10 linhas)
A proteção de SEP tem por principais objetivos manter a continuidade do fornecimento de energia elétrica, minimizar
os custos decorrentes de reparos não programados, além de proteger a integridade física dos envolvidos. Por
consequência, os dispositivos de proteção devem ser capazes de detectar, selecionar e isolar distúrbios de forma
rápida, com o intuito de trazer o sistema rapidamente a condições passíveis de operação. No entanto, existem várias
decisões que afetam a eficiência do sistema de proteção, sendo que dois aspectos merecem destaque: (i) o ajuste dos
parâmetros de operação dos dispositivos de proteção, e; (ii) a escolha dos locais de instalação de novos
equipamentos. Os equipamentos que atuam na proteção de um sistema elétrico precisam respeitar uma certa
hierarquia em sua operação para garantir a coordenação e seletividade da atuação na ocorrência de um falta. Essa
hierarquia é definida pelo ajuste conjunto dos parâmetros característicos dos dispositivos de proteção (como tempo
de resposta, corrente de magnetização, etc). Em sistemas de médio e grande porte, este ajuste pode se tornar
extremamente complexo, tendo em vista o grande número de variáveis e restrições envolvidas. Em muitos casos, nem
a verificação da adequação da resposta é simples, o que tornam inviáveis abordagens do tipo tentativa e erro. Esses
aspectos fazem com que o uso de técnicas de otimização para resolução deste problema seja um passo lógico.

5. Ponderar o ineditismo do projeto (originalidade) e uma descrição que justifique o seu enquadramento como
atividade de P&D. (máximo 20 linhas). Obs: a instituição de pesquisa deverá realizar uma consulta de anterioridade na
lista de projetos na base de P&D da ANEEL ou, quando for o caso, quanto à inexistência de produtos similares no
mercado.
Verificando a base de P&D Aneel encontramos algumas iniciativas análogas, mas que não abordam o mesmo objetivo
aqui proposto, a Saber:
•
•

•
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PD-0068-0006/2010 - Desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento de Comandos de Teleproteção e
Proteção de LT
PD-5785-1242/2011 - Desenvolvimento de nova metodologia para avaliar os efeitos transitórios
eletromagnéticos coordenação de isolamento e proteção de transf de potência e de instrumentos no sist
elétrico da CEEE GT
PD-5785-2204/2012 - Desenvolvimento de uma metodologia para mitigação de desarmes da proteção de
linhas de transmissão, baseada nas condições de operação, climáticas e ambientais.

•

PD-0068-0020/2011 - Metodologia Eficiente para Coordenação Ótima de Relés de Sobrecorrente Direcionais
em Sistemas Elétricos Malhados

Nenhum dos projetos acima citados abrange o escopo proposto neste projeto, em especial a coordenação robusta das
redes de transmissão.
Uma pesquisa nas bases de artigos científicos (IEEEXplore, Scopus, Web of Knowledge, Science Direct, etc) são
encontrados vários trabalhos dedicados à coordenação da proteção de sistemas elétricos. Poucos dos trabalhos
encontrados lidam com coordenação robusta, sendo que nenhum deles lida com este tipo de estratégia utilizando
otimização multicritério. Por fim, vale destacar que todos os trabalhos encontrados lidam com sistemas de pequena
dimensão (no máximo 30 barras), o que não é adequado para lidar com os sistemas reais encontrados nas empresas
de transmissão.
Portanto, após pesquisa na base da ANEEL e nas bases de artigo, foi possível constatar que a presente proposta é
inovadora não só no cenário prático brasileiro, mas também constitui contribuição significativa para o estado da arte.
Pode-se destacar como principais contribuições inovadoras da proposta:
• promoção da coordenação robusta via otimização multicritério, considerando a maximização da eficiência e a
maximização da robustez como critérios independentes de projeto;
• tratamento de redes reais de grande porte, de forma adequada e em tempo computacional viável;
• construção de uma ferramenta de otimização baseada em heurísticas matemáticas, que combinam métodos
de programação matemática exatos e metaheurísticas;
• aprimoramento da robustez das soluções via métodos de otimização sofisticados, como reotimização.
6. Em quais quesitos de originalidade citados abaixo o projeto se enquadra?

X

Inexistência de produto similar no mercado nacional

X

Ineditismo da aplicação de metodologia, material ou procedimento

X

Registro de patente ou de software

X

Geração de metodologia ou produto inovador, inclusive, os baseados em produções acadêmicas originais,
incluindo teses de doutorado

X

Publicações relacionadas ao produto/metodologia em periódicos internacionais e/ou nacionais classificados na
lista Qualis Periódicos como A1, A2 ou B1 no ano de publicação do artigo

7. Qual(is) a(s) fase(s) da cadeia de inovação da ANEEL que o projeto se enquadra?

☐

Pesquisa básica

X

Pesquisa aplicada

☐

Cabeça de série (CS)

☐

Lote pioneiro (LP)
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☐

Inserção de mercado (IM)

8. Para a verificação da aplicabilidade, discorra sobre a(s) característica(s) do projeto de P&D que serão colocadas em
prática/empregadas (enfatizando a real utilização de seus resultados para a Alupar). (máximo 10 linhas)
Este projeto de pesquisa propõe o desenvolvimento de uma ferramenta baseada em otimização multiobjetivo para
planejamento e coordenação da proteção em SEP, com vias à garantir confiabilidade e robustez na operação de redes
de transmissão, frente às variações na topologia e no perfil das cargas. Os algoritmos propostos devem ser capazes de
funcionar juntamente com os procedimentos mais recentes de projeto de sistemas elétricos. Este deve ainda ser
capaz de lidar com redes malhadas de forma eficiente. A ferramenta proposta deverá ser composta por três módulos,
devidamente interligados: (i) módulo de avaliação da coordenação e sua robustez; (ii) módulo de coordenação da
proteção e; (iii) módulo de aprimoramento da proteção. Além disso, deve ser oferecido ao projetista/operador um
ambiente de auxílio à tomada de decisão para que este possa identificar qual a alternativa é a mais indicada para cada
situação.

9. Qual a abrangência do projeto (extensão, segmento, setor econômico, classe de consumo, quantidade de
consumidores e potenciais usuários)? (máximo 10 linhas)
O projeto deverá abranger o setor de operação da transmissão na Alupar, uma vez que este deve auxiliar na escolha
de ajustes de proteção que sejam menos suscetíveis à propagação do impacto de quedas de linha no sistema. O
projeto também deve abranger todos os usuários conectados direta ou indiretamente a estas redes, tendo em vista
que todos estes se beneficiarão de uma operação mais robusta da rede.

10. Qual a relevância do projeto? Descrever os eventuais ganhos com redução de custos, aumento de eficiência,
melhoria da qualidade ou oferta de novos serviços, bem como eventual melhoria de infraestrutura laboratorial,
obtenção de propriedade intelectual, transferência de conhecimento e capacitação tecnológica, benefícios ao meio
ambiente, dentre outros. (máximo 20 linhas)
O desenvolvimento da presente proposta deverá trazer: (i) redução dos custos de operação, por consequência da
redução dos efeitos causados por quedas de linhas no sistema, que podem implicar multas e violações de contrato. (ii)
aumento de eficiência para a equipe de planejamento da operação da transmissão, uma vez que a ferramenta deverá
retornar ajustes eficientes e robustos de forma automática e rápida, sem a necessidade de intervenção humana no
processo de geração das soluções. (iii) geração de nova propriedade intelectual, via registro de software. (iv)
transferência de conhecimento nos dois sentidos, universidade/Alupar e Alupar/universidade.

11. Qual a razoabilidade dos custos do projeto? Apresentar, pelo menos, um dos seguintes indicadores: Estudo de
Viabilidade Econômica (EVE); Tempo de Retorno do Investimento (payback); Taxa Interna de Retorno (TIR) ou Valor
Presente Líquido (VPL)1.

1

Conforme Procedimento de P&D ANEEL é obrigatória a apresentação de EVE para os projetos caracterizados como “nacionalização de produto” ou
enquadrados nas fases de CS, LP ou IM.
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Durante a execução do projeto teremos acesso a dados da companhia referentes aos processos impactados por seus
produtos que permitirá melhorar este estudo. De forma inicial e conservadora podemos afirmar que o projeto irá
gerar os seguintes impactos financeiros:
•
•
•

Redução da PV decorrente da maior disponibilidade dos ativos;
Redução de danos em equipamentos decorrentes do melhor planejamento da proteção;
Redução de custos operacionais decorrentes da automação do processo coordenação da proteção.

De forma simplificada e considerando os números publicados no Relatório de Demonstrações Financeiras do ano de
2016 onde temos uma Rap consolidada no valor de R$ 1484.058 mil e uma PV da ordem de 0,46% ( PV média
considerando os 5 últimos exercícios) teríamos um impacto da PV na RAP da ordem de R$ 6.826 mil. Estamos
considerando para esta simulação que os resultados do projeto irão provocar redução na PV da ordem de 15% ou seja
R$ 1.038 mil anuais. Desta forma teríamos o retorno do investimento em 29 meses.
Para a análise dos demais impactos e cálculo de outros indicadores para melhoria desta análise será necessário o
acesso à dados não publicados.
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