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RESUMO

Este trabalho apresenta um caso de estudo que complementa a tese: MERUSA:

Metodologia de Especificação de Requisitos de Usabilidade e Segurança orientada

para Arquitetura.

Este caso de estudo apresenta dois objetivos: elaboração de um meta-modelo de

especificação de projeto para sistemas digitais de controle distribuído para

subestações de transmissão de energia referentes ao sistema elétrico brasileiro e

aplicação da MERUSA a esse meta-modelo de modo a verificar a sua aplicabilidade

neste domínio.

Neste trabalho são descritas seqüências de atividades e resultados de análises que

podem ser utilizados como um roteiro de projeto que pode ser diretamente aplicado

no desenvolvimento de sistemas digitais de controle específicos para sistemas de

transmissão de energia ou pode ser utilizado como guia orientativo de utilização da

MERUSA para outros domínios de aplicação.



ABSTRACT

This work presents a study case for MERUSA (architecture oriented safety and

usability requirements specification methodology) evaluation.

This study case has two goals: first the elaboration of a project specification meta-

model for Brazilian electrical system energy transmission substation distributed

control digital systems, and second the MERUSA application to this project

specification meta-model for methodology effectiveness evaluation.

The activities and analysis results presented in this work may be directly used like

one project guide applied to digital control systems development for electrical system

transmission or may be used like reference guide to other domain MERUSA

methodology application.
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MERUSA: Caso de Estudo – SSC-STE 1

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é realizar um caso de estudo com a aplicação da

Metodologia de Especificação de Requisitos de Usabilidade e Segurança orientada

para Arquitetura, denominada MERUSA, ao desenvolvimento de um sistema de

supervisão e controle distribuído.

Para atingir a esse objetivo são realizadas duas atividades principais:

inicialmente é elaborado um meta-modelo de especificação de projeto para Sistemas

de Supervisão e Controle para Subestações de Transmissão de Energia (SSC-STE)

associadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN); em seguida utiliza-se a MERUSA

para elicitação e análise dos requisitos de segurança e usabilidade do sistema

resultantes de uma primeira iteração do processo de desenvolvimento da arquitetura

do sistema digital.

Os resultados obtidos nessa primeira iteração do processo de desenvolvimento

da arquitetura do sistema são analisados no documento principal da tese: MERUSA:

Metodologia de Especificação de Requisitos de Usabilidade e Segurança orientada

para Arquitetura, com o intuito de verificar a eficácia da sua aplicação neste domínio

(AVELINO, 2005).
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2 META-ARQUITETURA PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SIN

A estratégia de avaliação da eficácia da MERUSA necessita de uma plataforma

de testes (neste caso um projeto de desenvolvimento de sistema digital) onde a

eficácia dessa metodologia possa ser avaliada (AVELINO, 2005).

Idealmente essa plataforma pode ser caracterizada como um processo de

desenvolvimento de um sistema digital distribuído e heterogêneo, para o qual as

características do ambiente onde o sistema deve ser inserido (que pode ser entendido

como a especificação básica do domínio) sejam conhecidas, de modo que, com a

utilização da metodologia, possam ser determinados os requisitos do sistema e

determinada a estratégia de controle dos mesmos durante o ciclo de vida do

empreendimento.

Em função das características necessárias para o sistema digital, das prioridades

de investimento do governo federal em sistemas relacionadas com a infra-estrutura e

considerando-se a experiência profissional do autor deste trabalho adotou-se como

domínio de aplicação o Setor Elétrico Brasileiro, focalizando especificamente os

sistemas digitais distribuídos responsáveis pela supervisão e controle de sistemas de

transmissão de energia elétrica do Brasil, uma vez que esses processos são

distribuídos geograficamente e possuem uma interdependência operativa, compondo

uma ampla rede elétrica denominada de Sistema Interligado Nacional – SIN (ONS,

2002).

A estratégia adotada para o desenvolvimento dessa plataforma considera que o

modelo RM-ODP (Reference Model - Open Distributed Process) é utilizado ao longo

de todo o ciclo de vida do empreendimento, desde a especificação de necessidades do

negócio, definição de arquitetura, projeto, implementação, teste e manutenção do

sistema.

Para facilitar a identificação das atividades de desenvolvimento dessa

plataforma com o modelo RM-ODP adota-se, neste caso de estudo, o ciclo de vida de

empreendimento proposto na referência (PUTMAN, 2001). A figura 2.1 representa

graficamente as atividades principais desse ciclo de vida de sistema, adaptado de
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(PUTMAN, 2001); aquelas atividades diretamente associadas ao modelo ODP estão

representadas com fundo cinza.

Figura 2.1: Modelo RM-ODP no ciclo de vida do sistema (PUTMAN, 2001)

As atividades 1 a 7 indicadas na figura 2.1 representam as várias tarefas

envolvidas num processo genérico de desenvolvimento, conforme descrito a seguir:

• Atividade 1: definição das necessidades básicas do sistema, objetivos

do negócio, requisitos globais, organizações (atores) envolvidas com o

sistema, regras de negócio, etc.;

• Atividade 2: definição da estratégia de desenvolvimento (planejamento,

eventos contratuais, Time to Market, escopo dos requisitos,

gerenciamento de riscos e recursos materiais e serviços), estratégia de

evolução e transição de tecnologia;
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• Atividade 3: definição dos requisitos do sistema, definição da infra-

estrutura do sistema, definição da distribuição do sistema (redes e

máquinas), definição dos pontos de teste de conformidade, definição

dos critérios de seleção de produtos;

• Atividade 4: implantação da estratégia de transição do sistema existente

para nova tecnologia ou expansão do sistema, análise de custo na

seleção de produtos, configuração do sistema, detalhamento do plano

incremental para evolução do sistema;

• Atividade 5: seleção de códigos (linguagens) e de produtos,

desenvolvimento do sistema (codificação e testes unitários), verificação

da consistência dos modelos e realização dos testes de conformidade

entre pontos de vista (previstos no modelo RM-ODP), validação de

resultados, gerenciamento de mudanças de requisitos, registro dos

planos de teste e seus resultados;

• Atividade 6: aquisição dos produtos, integração do sistema no

empreendimento global (ambiente operacional), instalação em

plataforma (prototipação) ou em campo, testes de validação do sistema,

aceitação da arquitetura do sistema (ou do próprio sistema numa etapa

final) pelo usuário ou contratante, registro dos resultados de

implantação do sistema;

• Atividade 7: atualização do plano de evolução do sistema, avaliação da

evolução de requisitos do sistema, gerenciamento de revisões do

sistema, planejamento das transições (evolução tecnológica) do sistema.

Conforme observado na figura 2.1, a definição da arquitetura do sistema

depende da definição das necessidades do negócio, das características operacionais e

funcionais do sistema (definição do seu comportamento) e das características da

informação tratada pelo sistema. Para a obtenção dessas informações referentes aos

Sistemas de Transmissão de Energia (STE) do Sistema Interligado Nacional (SIN), a

estratégia adotada consiste da descrição da comunidade do Setor Elétrico (onde o
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SIN está contido), seguido da descrição da comunidade do SIN e finalmente da

especificação do negócio para os Sistemas de Transmissão de Energia integrantes do

SIN.

Utilizando-se o modelo ODP, uma especificação de negócio consiste da

elaboração da especificação do sistema sobre os pontos de vista da empresa e da

informação (PUTMAN, 2001).

A especificação do ponto de vista da empresa consiste em definir o escopo do

negócio em relação ao empreendimento, os seus objetivos, seus processos e seus

objetos do negócio, as políticas do negócio e os objetos que representam as entidades

do mundo real ou envolvidos com os objetos de tecnologia da informação. A

especificação do ponto de vista da informação consiste da definição dos esquemas

estático, dinâmico e invariante dos objetos de informação.

A análise dessas especificações produz uma meta-arquitetura do negócio para

os Sistemas de Transmissão de Energia do Sistema Interligado Nacional, que poderá

ser utilizada para o desenvolvimento de sistemas que atuem neste domínio. Com

pequenas modificações, essas especificações podem ser aplicadas também a outros

sistemas digitais integrantes do SIN, tais como sistemas de supervisão e controle de

geração, sistemas de telecomunicações, sistemas de monitoramento, entre outros,

uma vez que os requisitos do domínio de aplicação (neste caso a especificação do

SIN) são similares.

As seções seguintes descrevem os pontos de vista da empresa e da informação

para a modelagem da meta-arquitetura para os Sistemas de Transmissão de Energia

do Sistema do Sistema Interligado Nacional (ONS, 2002), (MME, 2003).

2.1 Definição de Notação

Os elementos básicos de representação utilizados na especificação do negócio

são os conceitos do modelo RM-ODP, acrescidos da linguagem de representação de

empresa (The Enterprise Language), ambos apresentados no capítulo 3 do
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documento da tese (AVELINO, 2005), (ISO-10746-2, 1995), (ISO-10746-3, 1995),

(ISO-15414, 2002).

É importante observar que o modelo ODP fornece um conjunto de conceitos e

regras de estruturação, bem como define de uma linguagem para a descrição do

modelamento. Entretanto, esse modelo não estabelece um método específico de

desenvolvimento do sistema ou uma notação para representar esses conceitos.

Atualmente, ainda não existem ferramentas de representação que suportem

integralmente o modelo ODP. A ferramenta de representação mais utilizada para

representar os conceitos do modelo ODP é a UML (Unified Modeling Language).

Apesar de existirem conceitos do ODP, que não são representados em UML, esta

ferramenta pode ser utilizada se o desenvolvedor do sistema contornar certas

limitações. As principais limitações são: ausência de distinção entre tipo e classe, as

interfaces não podem ser diretamente instanciadas, um objeto não pode ter múltiplos

tipos e uma interface não pode ter múltiplos tipos. Para contornar essas limitações

usualmente utiliza-se a replicação de conceitos na representação UML (por exemplo,

as interfaces são especificadas como classes, as restrições são representadas como

classes de associação, um objeto com múltiplos tipos é representado como múltiplas

classes), permitindo uma consistência entre a representação UML e o modelo ODP

(PUTMAN, 2001), (ISO-15414, 2002), (UML, 1997), (OMG, 1999).

Neste trabalho, para a representação gráfica dos modelos ODP com diagramas

UML, é utilizada a ferramenta Poseidon – Professional UML CASE (edição

comunitária 2.0.4) fornecida como freeware pela Gentleware-AG (POSEIDON,

2003).

A ferramenta Poseidon possui os elementos de representação gráfica para os

nove diagramas UML, sendo utilizado apenas um subconjunto destes (diagramas de

classes, diagramas de casos de uso e diagramas de atividade), conforme representado

nas figuras 2.2 e 2.3.

Para a representação de outros conceitos do modelo ODP, não contemplados

pela ferramenta (tais como: níveis de abstração, entidade, interface do objeto,
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comunidades e contratos) são utilizadas representações gráficas do próprio editor de

texto, conforme representado na figura 2.4.

Figura 2.2: Conceitos ODP com diagramas de classe e de caso de uso (UML)
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papel

ação
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Figura 2.3: Conceitos ODP com diagramas de atividades (UML)

Figura 2.4: Conceitos ODP com elementos gráficos adicionais (não UML)
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2.2 Modelo de Negócio do SIN

O modelo desenvolvido nesta seção enfoca uma visão do negócio aplicada ao

domínio do Setor Elétrico Brasileiro, dentro do qual existem várias comunidades,

sendo uma delas o Sistema Interligado Nacional (SIN). É importante identificar as

entidades pertencentes ao domínio do Setor Elétrico, pois as mesmas podem

contribuir de alguma forma para a especificação dos requisitos dos sistemas de

informação contidos nesse domínio.

Para se determinar, de modo abrangente, todas as entidades associadas ao

domínio do SIN, deve ser elaborado um primeiro diagrama que apresente as

principais entidades envolvidas no negócio do Setor Elétrico Brasileiro.

A elaboração desse diagrama é baseada na estrutura atual do Setor Elétrico

Nacional, considerando-se o novo Modelo Institucional do Setor Elétrico, proposto

em dezembro de 2003. Essas especificações são baseadas nas informações técnicas

divulgadas pelos gestores principais do Sistema Interligado Nacional (Operador

Nacional do Sistema - ONS) e por informações de políticas de negócio divulgadas

pelo Ministério de Minas e Energia (ONS, 2002), (MME, 2003).

A partir da experiência do autor deste trabalho no domínio do Setor Elétrico

Brasileiro, as especificações técnicas do ONS são estudadas em detalhe de modo a

identificarem-se todas as entidades envolvidas na comunidade do Setor Elétrico.

Nessa análise são considerados principalmente: os papéis desempenhados pelas

entidades, os relacionamentos entre essas entidades (suas interfaces) e a sua

influência em relação ao objeto a ser especificado (neste caso um Sistema de

Supervisão e Controle para Subestações do SIN).

A recursividade do modelo ODP permite que o modelo do negócio possa ser

decomposto em vários níveis de abstração, com refinamentos sucessivos até o nível

de detalhe necessário para a identificação das interfaces do sistema dentro da

comunidade na qual ele está contido.

O resultado dessa análise é a identificação da necessidade da descrição de três

níveis de abstração desse domínio, para visualização dos Sistemas de Supervisão e
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Controle pertencentes ao Sistema de Transmissão de Energia, dentro da comunidade

do Setor Elétrico Brasileiro, conforme representado no diagrama da figura 2.5.

No primeiro nível de abstração desse diagrama, são apresentadas as entidades

que compõem a comunidade do Setor Elétrico, bem como outras duas comunidades

que são importantes para a definição do negócio (Seguradora e Meio Ambiente).

A comunidade do Setor Elétrico é composta pelos seguintes objetos:

• Fonte de Energia: representa o conjunto de recursos para geração de energia

(no Brasil 90% da capacidade de geração instalada é de origem hidráulica, os

demais 10% são térmicos tendo como fonte de calor carvão, óleo

combustível, diesel, nuclear);

• Agente Regulador: representa os órgãos federais e estaduais que estabelecem

as políticas para expansão da geração, transmissão, operação e

comercialização da energia, e fiscalizam a sua aplicação (são instituições

como: Ministério das Minas e Energia - MME, Conselho Nacional de Política

Energética – CNPE, Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,

Empresa de Pesquisa Energética – EPE, Comitê de Monitoramento do Setor

Elétrico - CMSE e Operador Nacional do Sistema – ONS);

• Fornecedor de Equipamento e Serviço: representa o conjunto de empresas

que fornece equipamentos de transformação e condicionamento de energia

(linhas de transmissão, geradores, transformadores, bancos de capacitores,

disjuntores, seccionadoras, etc.), equipamentos de comando, controle,

supervisão, monitoramento e comunicação de voz e dados, bem como os

serviços associados (construção, montagem, operação, manutenção).

Normalmente também são os responsáveis pelo projeto, desenvolvimento,

instalação e validação desses equipamentos e sistemas junto ao cliente final

(segundo normas e padrões de qualidade estabelecidos por Agentes

Reguladores e pelo contratante);
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Figura 2.5: Comunidades do Setor Elétrico Brasileiro Nacional
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• Agente Investidor: representa as entidades que aplicam o capital no setor

elétrico, sendo as proprietárias dos sistemas integrantes do domínio.

Geralmente esses são os contratantes diretos do desenvolvimento dos

sistemas de supervisão e controle desse domínio, estabelecendo regras de

retorno de capital, conforme contrato firmado com Agentes Reguladores

(podem representar instituições governamentais ou privadas);

• Agente Comercial: representa as entidades que estabelecem as diretrizes de

comercialização (como a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica –

CCEE) e efetivam a compra e venda de energia no mercado (contratam a

compra e venda de energia junto aos concessionários do serviço público de

geração, transmissão e distribuição de energia, realizam leilões para compra

de energia para os distribuidores, seguindo políticas dos Agentes

Reguladores), podendo inclusive importar e exportar energia para fora do

mercado do Sistema Elétrico Brasileiro;

• Sistema Interligado: representa o conjunto de equipamentos e sistemas que

geram, transmitem e distribuem a energia aos Consumidores, integrando

vários sistemas de geração (usinas), transmissão (linhas de transmissão e

subestações de transmissão) e distribuição (subestações de distribuição) de

energia distribuídos pelas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e

Norte do Brasil através da rede básica de transmissão de energia (figura 2.6);

• Consumidor: representa as entidades que utilizam (consomem) a energia

gerada e distribuída pelo negócio através de um contrato, conforme as

políticas dos Agentes Reguladores. Dentro do Sistema Interligado Nacional

existem três categorias de consumidores: Consumidores Livres

(consumidores com carga igual ou superior a 3MW), Consumidores

Regulados (consumidores atendidos por concessionária de distribuição) e

Distribuidores (concessionárias que compram energia dos geradores e

distribuem a mesma para a rede básica de transmissão, bem como para os
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Consumidores Regulados, dentro dos padrões de qualidade de fornecimento

da ANEEL).

Figura 2.6: Rede básica de transmissão de energia do Brasil (ONS, 2002)

Fora da comunidade do Setor Elétrico estão representadas duas comunidades

que estão diretamente envolvidas com o Setor Elétrico, podendo portanto impor

requisitos importantes para o negócio, sendo compostas pelas seguintes entidades:

• Seguradora: representam as entidades que fornecem garantias sobre os

investimentos nas instalações do sistema, podendo estabelecer políticas de

segurança complementares aos Agentes Reguladores;

• Gestor do Meio Ambiente: representam as entidades públicas e privadas que

estabelecem as políticas básicas para assegurar que o negócio cause o mínimo

prejuízo ao meio ambiente. Essas entidades deliberam (autorizam) a expansão
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do sistema e fiscalizam a aplicação das políticas de conservação dos recursos

das fontes de energia (representam instituições como: Ministério do Meio

Ambiente - MMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA, Agência

Nacional de Águas – ANA).

No segundo nível de abstração do diagrama apresentado na figura 2.5, são

apresentadas as entidades que compõem a comunidade do Sistema Interligado

Nacional. Deve ser observado que o objeto Sistema Interligado do primeiro nível de

abstração é uma comunidade no segundo nível de abstração (aplicando-se os

conceitos de abstração e composição do modelo RM-ODP).

A comunidade do Sistema Interligado Nacional é composta pelos seguintes

objetos:

• Administrador do Sistema: representa os órgãos federais, estaduais ou

particulares gestores dos sistemas de geração, transmissão e distribuição de

energia, que controlam os custos, a operação e a manutenção dos sistemas

(representa entidades como: Operador Nacional do Sistema – ONS, Agentes

Regionais, Concessionárias de Geração, Transmissão e Distribuição de

Energia, Produtores Independentes de Energia);

• Rede de Transmissão: representa o conjunto interligado de linhas de

transmissão de energia que compõem a estrutura básica do SIN, conforme a

figura 2.6. É importante observar que a Rede de Transmissão é um objeto

abstrato na medida em que ela só existe para representar a possibilidade de

fluxo de energia entre linhas de transmissão distintas. O ONS define essa rede

em três níveis de abrangência: a Rede Básica de Transmissão (composta pela

interligação de linhas de transmissão com tensões acima de 230KV), a Rede

Complementar (fora dos limites da Rede Básica mas cujos fenômenos

elétricos tem influência nesta) e a Rede de Operação, que consiste da união da

Rede Básica, Rede Complementar e usinas integradas à Rede Básica;

• Rede de Informação: representa o conjunto interligado de sistemas de

supervisão e controle, pertencentes ao Setor Elétrico, que possibilitam a
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coordenação, supervisão e controle da operação do SIN. O ONS define dois

tipos de Rede de Informação: a Rede de Supervisão (composta pela

informação da Rede de Operação e de informações de outras instalações cuja

telessupervisão é necessária para a operação integrada do SIN) e a Rede de

Simulação (composta pela informação da Rede de Supervisão e de outros

sistemas computacionais que permitam estudos e análises de fenômenos da

rede elétrica interligada);

• Sistema de Geração: representa os sistemas que fornecem energia ligados ao

SIN (usinas de geração de energia elétrica). No Sistema Elétrico Brasileiro

são caracterizados três tipos de entidades de Sistemas de Geração: as

Concessionárias de Serviço Público de Geração – CSPG (tipicamente

empresas estatais ou privadas fornecedoras de energia hidroelétrica a partir de

uma concessão da ANEEL, tais como FURNAS, CEMIG, COPEL),

Produtores Independentes de Energia Elétrica – PIE (produtores de energia

privados que comercializam a energia por sua conta e risco, dentro dos

padrões de qualidade de fornecimento da ANEEL, sendo tipicamente

caracterizado por usinas térmicas) e Autoprodutores (produtores de energia

privados que produzem energia para consumo próprio);

• Sistema de Transmissão: representa os sistemas que transportam energia

(linhas de transmissão) e condicionam a energia para transferências da mesma

entre linhas ou distribuidores (subestação de transmissão e distribuição). No

Sistema Elétrico Brasileiro são caracterizados como Distribuidores, que

compram a energia dos geradores e distribuem pela Rede Básica de

Transmissão (podem ser empresas estatais ou privadas transmissoras de

energia a partir de uma concessão da ANEEL, tais como CTEEP,

ELETROSUL, CHESF, FURNAS, COPEL);

• Sistema de Distribuição: representa os sistemas que condicionam e

distribuem energia aos consumidores finais em níveis baixos de tensão

(tipicamente abaixo de 20KV), caracterizados por subestações de transmissão
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e redes de distribuição em média e baixa tensão. No Sistema Elétrico

Brasileiro podem ser caracterizados como Distribuidores ou Consumidores,

que compram a energia dos distribuidores e fornecem aos consumidores

finais pelas redes de distribuição de baixa tensão (podem ser empresas

estatais ou privadas distribuidoras de energia a partir de uma concessão da

ANEEL, tais como LIGHT, ELETROPAULO, CPFL, ESCELSA).

No terceiro nível de abstração do diagrama apresentado na figura 2.5 o objeto

Sistema de Transmissão do nível de abstração 2 é tratado como uma nova

comunidade, sendo decomposto nos seus objetos mais elementares. Dentre esses

objetos identifica-se o Sistema de Supervisão e Controle que se deseja especificar.

A comunidade do Sistema de Transmissão é composta pelos seguintes objetos:

• Administrador da Instalação: representa o responsável pela administração

dos recursos da subestação onde o Sistema de Supervisão e Controle está

instalado. É sua responsabilidade o controle dos custos, a realização e

administração dos contratos de intercâmbio de energia e o estabelecimento

dos procedimentos operacionais e das políticas globais do negócio (representa

o proprietário do negócio, normalmente é o agente titular da concessão

outorgada pelo MME para a transmissão de energia elétrica no SIN,

caracterizado como Concessionário de Transmissão de Energia);

• Operador da Instalação: representa o grupo de pessoas responsável pelas

ações de supervisão, comando e controle dos equipamentos do Sistema de

Supervisão e Controle da subestação;

• Operador do Sistema: representa o grupo de pessoas responsável pela

coordenação, comando e controle de instalações de uma região ou área eletro-

geográfica (fora da subestação ou da área de controle do proprietário da

subestação). Essa entidade de operação é hierarquicamente superior ao

Operador da Instalação, sendo caracterizado como um Agente Regional do

ONS para a supervisão e o controle do despacho de carga na Rede Básica de

Transmissão. Esta entidade também estabelece políticas, procedimentos e
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ações de controle remoto dos equipamentos principais do Sistema de

Transmissão com vistas ao controle do fluxo de energia no Sistema

Interligado Nacional (essencialmente controla os Transformadores do

sistema), estando diretamente ligada ao ONS;

• Engenharia de Proteção: representa o grupo de pessoas responsável pelo

estabelecimento de políticas, procedimentos e ações relacionadas com a

implantação e supervisão de equipamentos de proteção do sistema elétrico de

transmissão, bem como pela análise de fenômenos anormais no sistema,

conforme políticas estabelecidas em conjunto com o ONS;

• Engenharia de Manutenção: representa o grupo de pessoas responsável pelo

estabelecimento de políticas, procedimentos e ações relacionadas com a

manutenção (preventiva e corretiva) dos equipamentos do sistema elétrico;

• Sistema de Supervisão e Controle: representa um conjunto de equipamentos

que, mediante aquisição automática e processamento de dados, fornece

informações exatas e constantemente atualizadas que permitem, aos

operadores, a supervisão e o controle dos dispositivos de manobra,

transformação e condicionamento de energia e linhas de transmissão que

pertencem ao SIN. Além da supervisão e controle local esse sistema tem,

como responsabilidade, a comunicação com sistemas externos que permitam

a supervisão e controle remoto dos principais dispositivos do sistema de

transmissão (através dos Operadores do Sistema);

• Sistema de Proteção: representa um conjunto de equipamentos necessários e

suficientes para a eliminação de todos os tipos de faltas elétricas em linhas de

transmissão que pertencem ao SIN. Além da função básica de proteção, esses

equipamentos tem, como responsabilidade, a comunicação com sistemas de

supervisão e controle de modo que os operadores possam supervisionar sua

atuação no sistema de transmissão;

• Sistema de Telecomunicações: representa os equipamentos e demais meios

públicos ou privados, necessários à configuração dos canais de comunicação
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de voz e dados entre sítios do próprio Sistema de Supervisão e Controle, bem

como entre centros operativos do SIN (agentes regionais ou central do ONS);

• Sistema de Registro de Perturbações: representa os equipamentos

responsáveis pela supervisão e registro histórico e contínuo das principais

variáveis elétricas do Sistema de Transmissão para análises e estudos dos

fenômenos de transmissão do sistema elétrico, tanto os fenômenos de curta

duração (análise de faltas no sistema elétrico) como os fenômenos de longa

duração (análise de desempenho do sistema elétrico). Normalmente esses

equipamentos são conectados em rede a uma central de análise de proteção,

onde os registros são analisados. Os registros armazenados na central de

análise devem ficar disponíveis aos Agentes Regionais do ONS;

• Sistema de Monitoramento: representa os equipamentos responsáveis pela

supervisão contínua de variáveis internas aos equipamentos principais do

sistema de transmissão (transformador, disjuntor, seccionador e banco de

capacitores) para acompanhamento do seu desempenho cujo objetivo é

aumentar a disponibilidade dos mesmos no sistema elétrico.

No diagrama apresentado na figura 2.5 não são apresentadas as relações entre

as entidades de cada comunidade, nem as políticas associadas. O objetivo desta

figura é mostrar como o processo de refinamento e composição pode ocorrer dentro

do modelamento ODP. O objetivo da especificação do negócio apresentada neste

trabalho é focalizar a comunidade do Sistema de Transmissão (que é um objeto da

comunidade do Sistema Interligado Nacional, que por sua vez é um objeto da

comunidade do Setor Elétrico).

A utilidade do diagrama da figura 2.5 é possibilitar:

• a identificação da posição do sistema no contexto do negócio, permitindo que

todos os envolvidos com a especificação do sistema tenham uma visão

comum da inter-relação do sistema com o seu ambiente;

• a definição das fronteiras de partes do negócio ou de sistemas que compõem o

negócio;
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• a focalização da especificação do sistema dentro do contexto da solução do

problema do negócio;

• a relação das entidades do mundo real com os conceitos utilizados na

especificação do sistema de modo que a mesma tenha consistência.

Para complementar o diagrama da figura 2.5 é necessária a descrição das

comunidades envolvidas. A descrição da comunidade, na linguagem de especificação

da empresa do modelo ODP, compreende os seguintes itens (PUTMAN, 2001):

• Escopo (conjunto de papéis desempenhado pela comunidade);

• Objetivos (propósito do negócio da comunidade);

• Papéis (identificação dos comportamentos da comunidade);

• Objetos (entidades que podem assumir os papéis da comunidade);

• Atividades executadas pelos objetos;

• Política de configuração de qual objeto assume qual papel;

• Política de interação entre os objetos;

• Política sobre criação, uso e remoção de recursos;

• Política de interação dos objetos com o ambiente;

• Política dos atributos de qualidade (requisitos não funcionais) em relação ao

ambiente.

A identificação prática desses conceitos para cada uma das comunidades

identificadas na figura 2.5 é baseada no estudo das informações técnicas divulgadas

pelos gestores principais do Sistema Interligado Nacional (ONS), por informações de

políticas de negócio divulgadas pelo Ministério de Minas e Energia e pela

experiência do autor deste trabalho no domínio do Setor Elétrico Brasileiro (ONS,

2002), (MME, 2003).

O resultado dessa análise é apresentado nas tabelas 2.1, 2.2 e 2.3, onde

detalham-se as principais comunidades apresentadas na figura 2.5, sendo que o nível
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de detalhe de cada entidade varia em função do nível de abstração em que a mesma

se encontra (as comunidades do Meio Ambiente e Seguradora não são detalhadas,

mas as interfaces destas estão representadas na comunidade do Setor Elétrico).

Tabela 2.1: Descrição da comunidade do Setor Elétrico

Comunidade do Setor Elétrico
Escopo:
O conjunto de papéis da própria comunidade inclui: Fontes de Energia, Agentes Reguladores, Agentes
Investidores, Fabricantes de Equipamentos, Agentes Comerciais , Sistema Interligado e Consumidores;
O conjunto de papéis do ambiente inclui: Seguradoras e Gestor do Meio Ambiente
Objetivos:
A comunidade do Setor Elétrico tem como objetivos (MME, 2003):
• fornecer energia elétrica aos Consumidores;
• assegurar a adequada exploração das fontes energéticas brasileiras, consonante com as políticas de
conservação do meio ambiente;
• garantir a segurança de suprimento de energia elétrica;
• promover a modicidade tarifária, por meio da contratação eficiente de energia para os Consumidores;
• promover a inserção social no Setor Elétrico, através dos programas de universalização de atendimento
Responsabilidade dos Papéis:
• Fonte de Energia: fornecer recursos para geração de energia (recurso tipo hidráulico, térmico ou fontes
alternativas renováveis: eólica, solar, de biomassa e de pequenas centrais hidrelétricas);
• Fornecedor de Equipamento e Serviço: fornecer equipamentos (de transformação e condicionamento
de energia, comunicação de voz e dados, comando, controle, supervisão e monitoramento), fornecer
serviços de desenvolvimento, instalação, construção, montagem, comissionamento, operação e
manutenção de sistemas segundo os padrões de qualidade da ANEEL;
• Agente Regulador: estabelecer as políticas básicas do negócio (normas, padrões e procedimentos)
referentes ao mercado de comercialização de energia, qualidade do fornecimento de energia, operação,
expansão, manutenção e segurança do sistema (nos níveis federal, estadual, da concessionária ou do
produtor independente de energia), fiscalizar a aplicação das políticas do negócio, fornecer concessões
para exploração do negócio;
• Agente Investidor: fornecer recursos de capital ao negócio, sendo proprietários dos sistemas integrantes
do negócio, estabelecer regras de retorno de capital (segundo contrato firmado com Agentes
Reguladores);
• Agente Comercial: estabelecer as diretrizes de comercialização, efetivar a compra e venda de energia
(comercializar) junto aos concessionários do serviço público de geração, transmissão e distribuição de
energia, realizar leilões para compra de energia para os distribuidores, seguindo políticas dos Agentes
Reguladores, podendo importar e exportar energia para fora do mercado do Sistema Elétrico Brasileiro;
• Sistema Interligado: transformar (produzir), transmitir e distribuir energia aos Consumidores, integrar
vários sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia distribuídos pelas regiões Sul, Sudeste,
Centro-Oeste, Nordeste e Norte do Brasil através da Rede Básica de Transmissão de energia;
• Consumidor: compra (consome) a energia gerada e distribuída pelo negócio através de um contrato,
conforme as políticas dos Agentes Reguladores;
• Seguradora (do ambiente): fornecem garantias sobre  investimento nos equipamentos, estabelecem
políticas de segurança complementares aos Agentes Reguladores;
• Gestor do Meio Ambiente (do ambiente): estabelecer as políticas (normas, padrões e procedimentos)
para assegurar que o negócio cause o mínimo prejuízo ao meio ambiente, liberar a expansão do sistema,
fiscalizar a aplicação das políticas de conservação dos recursos das fontes de energia, fornecer
concessões para exploração do negócio
Objetos e suas Atividades:
• MMA – Ministério do Meio Ambiente: formulação da política nacional do meio ambiente e dos
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recursos hídricos, formulação da política de preservação, conservação e utilização sustentável de
ecossistemas, biodiversidade e florestas e formulação de políticas para a integração do meio ambiente e
produção (MMA, 2003);
• IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente: execução do controle e a fiscalização ambiental nos
âmbitos regional e nacional, intervenção nos processos de desenvolvimento geradores de significativo
impacto ambiental, monitorização das transformações do meio ambiente e dos recursos naturais,
execução de ações de gestão, proteção e controle da qualidade dos recursos hídricos e  manutenção da
integridade das áreas de preservação permanentes e das reservas legais (IBAMA, 2003);
• ANA – Agência Nacional de Água: execução do controle e a fiscalização dos recursos hídricos (em
particular de reservatórios para geração de energia elétrica) no âmbito nacional, estabelecimento de
políticas de utilização dos recursos hídricos (ANA, 2001);
• MME – Ministério de Minas e Energia: formulação e implementação de políticas para o Setor
Energético, planejamento setorial, estabelecimento da concessão das atividades de geração e transmissão
de energia, monitoramento de segurança do Setor Elétrico e realização de ações preventivas para
restauração da segurança do suprimento de energia (MME, 2003);
 • CNPE – Conselho Nacional de Política Energética: proposição da política energética, proposição de
projetos de licitação de novos contratos e proposição de critérios de garantia estrutural de suprimento;
• ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica: mediação, regulação e fiscalização do funcionamento
do Sistema Elétrico, realização de leilões de concessão de empreendimentos de geração e transmissão
por delegação do MME e licitação para aquisição de energia para os Distribuidores;
• EPE – Empresa de Pesquisa Energética: execução de estudos para definição da Matriz Energética,
execução dos estudos de planejamento integrado dos recursos energéticos, execução dos estudos do
planejamento da expansão do Setor Elétrico (geração e transmissão), promoção dos estudos de potencial
energético, incluindo inventário de bacias hidrográficas e promoção dos estudos de viabilidade técnico-
econômica e sócio-ambiental de usinas, bem como obtenção da Licença Prévia Ambiental para
aproveitamentos hidrelétricos;
• CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica: administração da contratação de compra e
venda de energia dos concessionários do serviço público de distribuição (Distribuidores), realização de
leilões para compra de energia para os distribuidores, desde que autorizados pela ANEEL e
contabilização e liquidação dos contratos de compra de energia no curto prazo;
• CMSE – Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico: análise da continuidade e a qualidade de
suprimento de energia num horizonte de cinco anos e proposição de medidas preventivas de mínimo
custo para restaurar as condições adequadas de atendimento, incluindo ações no lado da demanda, da
contratação de reserva conjuntural e outras;
• ONS – Operador Nacional do Sistema: otimização da utilização dos recursos de geração e transmissão
do Sistema Interligado Nacional, administração da Rede Básica de Transmissão, execução das atividades
de coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica nos sistemas
interligados, assegurando a continuidade, a qualidade e a economicidade do suprimento de energia
elétrica aos usuários e garantindo o livre acesso à Rede Básica de Transmissão;
• CSPG – Concessionárias de Serviço Público de Geração: fornecimento de energia para Distribuidores,
Consumidores Livres, Consumidores Regulados (atendidos por Distribuidores) e Comercializadores
através de licitação ou leilão, dentro dos padrões de qualidade de fornecimento da ANEEL e contratação
de energia de outros geradores para administrar seu risco;
• PIE – Produtores Independentes de Energia Elétrica: fornecimento de energia para Distribuidores,
Consumidores Livres, Consumidores Regulados (atendidos por Distribuidores) e Comercializadores por
sua conta e risco, dentro dos padrões de qualidade de fornecimento da ANEEL e contratação de energia
de outros geradores para administrar seu risco;
• Distribuidor: compra de energia dos geradores (CSPG e PIE) e distribuição da mesma para a Rede
Básica de Transmissão e para Consumidores Regulados, a partir de concessão da ANEEL;
• Consumidor Livre (consumidor com carga igual ou superior a 3MW): compra de energia do
Distribuidor, do PIE ou do Comercializador, com o uso dos sistemas de Transmissão e Distribuição e de
contratos de conexão à Rede Básica de Transmissão livremente negociados;
• Consumidor Regulado (atendido por concessionária de Distribuição): compra de energia do
Distribuidor, por meio de contratos regulados pela ANEEL;
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• Comercializador: compra e venda de energia dos geradores (CSPG ou PIE), comercialização da
energia com os Consumidores Livres, comercialização de energia com Distribuidores (através de
leilões), representação dos geradores nos leilões de mercado
Políticas:
• exigência de contratação de energia igual a totalidade da demanda dos consumidores;
• cálculo realista dos lastros (energia assegurada) de geração;
• adequação dos critérios de segurança estrutural de suprimento de energia;
• contratação de hidrelétricas e térmicas em proporções que assegurem o equilíbrio entre garantia e custo
de energia elétrica, sem necessidade de locar um conjunto de projetos como reserva;
• monitoramento permanente da segurança de suprimento, permitindo detectar desequilíbrios
conjunturais entre oferta e demanda e ensejando medidas preventivas capazes de restaurar a garantia de
suprimento ao menor custo para o consumidor;
• compra de energia sempre por meio de leilões, na modalidade de menor tarifa;
• contratação de energia por licitação conjunta dos distribuidores (pool), visando obter economia de
escala na contratação de energia1 de novos empreendimentos, repartir riscos e benefícios contratuais e
eqüalizar tarifas de suprimento;
• contratação separada da energia de novas usinas (atendimento à expansão da demanda) e de usinas
existentes, ambas por licitação;
• o montante de energia renovável a ser contratado é definido pelo MME, considerando que o impacto
de contratação de fontes alternativas na formação da tarifa de suprimento do Consumidor Regulado não
poderá exceder 0,5% dessa tarifa em qualquer ano, quando comparados com o crescimento baseado
exclusivamente em fontes convencionais. Além disso, os acréscimos tarifários acumulados não poderão
superar 5%;
• as fontes alternativas deverão competir entre si pela parcela do mercado que lhes for destinada;
• a partir de janeiro de 2005, só poderão participar dos processos licitatórios empresas que comprovem
grau de nacionalização dos equipamentos e dos serviços de 60% em cada empreendimento de geração,
sendo que, a partir de 2007, este percentual deve passar a ser de 90%;
• a arrecadação da Conta de Desenvolvimento Energético é destinada prioritariamente para: a
universalização do acesso e do uso do serviço de energia elétrica; o subsídio para consumidores de baixa
renda e para a modicidade tarifária nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste;
• o fornecimento de energia do CSPG e PIE para o conjunto dos Distribuidores ocorre mediante licitação
por meio da CCEE;
• o fornecimento de energia do CSPG e PIE para comprador individual ocorre por intermédio de leilão
público de compra operacionalizado pela CCEE;
• o fornecimento de energia do CSPG e PIE para Consumidores Regulados (atendidos por
concessionárias de distribuição) ocorrerá se estes forem integrantes de complexo industrial ou comercial,
aos quais o gerador também forneça vapor oriundo de processo de co-geração;
• o fornecimento de energia do CSPG e PIE para exportação dependerá de autorização do MME e de
registro das operações na CCEE;
• as regras para contratação (compra e venda) de energia entre Concessionárias de Geração, Produtores
Independentes, Distribuidores, Consumidores Regulados e Consumidores Livres (nas modalidades de
contrato de quantidade de energia e contrato de disponibilidade de energia) estão relacionadas no
documento de Modelo Institucional do Setor Elétrico (MME, 2003)
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Tabela 2.2: Descrição da comunidade do Sistema Interligado Nacional

Comunidade do Sistema Interligado Nacional
Escopo:
O conjunto de papéis da própria comunidade inclui: Administrador do Sistema, Rede Básica de
Transmissão, Rede de Informação, Sistema de Geração, Sistema de Transmissão e Sistema de
Distribuição
Objetivos:
A comunidade do Sistema Interligado Nacional tem como objetivos (ONS, 2002):
• gerar energia elétrica a partir de fontes hidrotérmicas (com usinas hidroelétricas, de diversos
proprietários, espalhadas em 12 bacias hidrográficas, representando 90% da capacidade instalada) e de
fontes térmicas (usinas termoelétricas), dentro dos padrões de qualidade de fornecimento estabelecidos
pelos Agentes Reguladores para atendimento do mercado consumidor;
• transmitir energia elétrica através da Rede Básica de Transmissão, interligando os vários sistemas de
geração, transmissão e distribuição de energia distribuídos pelas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste,
Nordeste e Norte do Brasil;
• distribuir energia elétrica aos mercados consumidores dentro dos padrões de qualidade de fornecimento
estabelecidos pelos Agentes Reguladores para atendimento do mercado consumidor;
• integrar vários sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia de modo a assegurar a
confiabilidade, disponibilidade e qualidade do suprimento da energia ao mercado consumidor;
• assegurar o acesso de todos os agentes do Setor Elétrico à Rede Básica de Transmissão de energia de
forma não discriminatória;
• promover a otimização da operação, visando o menor custo para o sistema, observados os padrões
técnicos, os critérios de confiabilidade e as regras de mercado;
• contribuir para que a expansão do sistema eletroenergético ocorra ao menor custo e vise as melhores
condições operacionais futuras
Responsabilidade dos Papéis:
• Administrador do Sistema: gerenciar e controlar os recursos (pessoas, equipamentos, custos) das
instalações com o objetivo de otimizar os processos de geração, transmissão e distribuição de energia,
estabelecer procedimentos operacionais para otimização da utilização dos recursos de geração e
transmissão do Sistema Interligado Nacional (seguindo políticas dos Agentes Reguladores), administrar
a Rede Básica de Transmissão de energia, estabelecer contratos de compra/venda de energia, coordenar
a expansão dos sistemas;
• Rede de Transmissão: integrar os recursos de geração e transmissão de energia, permitindo o fluxo de
energia nas linhas de transmissão com uma redução de custos operativos e otimização do aproveitamento
dos recursos hidrelétricos e térmicos;
• Rede de Informação: otimizar a operação do sistema eletroenergético, visando um menor custo,
integrar as informações de supervisão e controle de todos os sistemas distribuídos, executar as atividades
de coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica (despacho de
carga) nos sistemas interligados, assegurando a continuidade, a qualidade e a economicidade do
suprimento de energia elétrica aos Consumidores, garantir o livre acesso à Rede Básica de Transmissão;
• Sistema de Geração: fornecer energia elétrica, supervisionar, controlar, proteger e manter os
equipamentos de geração de modo a assegurar o fornecimento de energia para a Rede Básica de
Transmissão dentro dos critérios de disponibilidade, qualidade e segurança estabelecidos pelos Agentes
Reguladores, permitir a supervisão e controle remoto dos processos principais (via redes de
comunicação de dados) de modo a viabilizar o controle otimizado do despacho centralizado de energia
pela Rede de Informação;
• Sistema de Transmissão: transferir energia elétrica dentro da Rede Básica de Transmissão,
supervisionar, controlar, proteger e manter os equipamentos de transmissão de modo a assegurar a
distribuição de energia na Rede Básica de Transmissão dentro dos critérios de disponibilidade, qualidade
e segurança estabelecidos pelos Agentes Reguladores, permitir a supervisão e controle remoto dos
processos principais (via redes de comunicação de dados) de modo a viabilizar o controle otimizado do
despacho centralizado de energia pela Rede de Informação;
• Sistema de Distribuição: distribuir energia elétrica fora da Rede Básica de Transmissão, supervisionar,
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controlar, proteger e manter os equipamentos de transmissão e distribuição de modo a assegurar a o
fornecimento de energia aos Consumidores dentro dos critérios de disponibilidade, qualidade e
segurança estabelecidos pelos Agentes Reguladores, permitir a supervisão e controle remoto dos
processos principais (via redes de comunicação de dados) de modo a viabilizar o controle otimizado do
despacho centralizado de energia pela Rede de Informação
Objetos e suas Atividades:
• CNOS – Centro Nacional de Operação do Sistema: coordena, supervisiona e controla a Rede de
Operação, sendo o maior nível hierárquico de operação do ONS, atuando sobre os demais centros de
operação do ONS;
• COSR – Centro Regional de Operação do Sistema: coordena, supervisiona e controla a Rede de
Operação Regional ou Local, de propriedade do ONS, realiza supervisão e controle do despacho de
geração das usinas submetidas ao despacho centralizado; cada COSR abrange uma região: Sul, Sudeste,
Norte e Nordeste;
• COS – Centro de Operação do Sistema: coordena, supervisiona e controla a Rede de Operação
Regional ou Local, de propriedade dos agentes da operação (Concessionárias de Geração,
Distribuidores), realiza supervisão e controle do despacho de geração das usinas submetidas ao despacho
centralizado;
• COL – Centro de Operação Local: coordena, supervisiona e controla a Rede de Operação Local;
• ONS – Operador Nacional do Sistema: administração dos recursos de geração e transmissão do SIN,
administração da Rede Básica de Transmissão, execução das atividades de coordenação e controle da
operação da geração e da transmissão de energia elétrica nos sistemas interligados, assegurando a
continuidade, a qualidade e a economicidade do suprimento de energia elétrica aos usuários e garantindo
o livre acesso à Rede Básica de Transmissão;
• CSPG – Concessionárias de Serviço Público de Geração: geração de energia para Distribuidores,
Consumidores Livres, Consumidores Regulados (atendidos por Distribuidores) e Comercializadores
através de licitação ou leilão, dentro dos padrões de qualidade de fornecimento da ANEEL e contratação
de energia de outros geradores para administrar seu risco;
• PIE – Produtores Independentes de Energia Elétrica: fornecimento de energia para Distribuidores,
Consumidores Livres, Consumidores Regulados (atendidos por Distribuidores) e Comercializadores por
sua conta e risco, dentro dos padrões de qualidade de fornecimento da ANEEL e contratação de energia
de outros geradores para administrar seu risco;
• Distribuidor: compra de energia dos geradores (CSPG e PIE) e distribuição da mesma para a Rede
Básica de Transmissão e para Consumidores Regulados, a partir de concessão da ANEEL;
• Consumidor Livre (consumidor com carga igual ou superior a 3MW): compra de energia do
Distribuidor, do PIE ou do Comercializador, com o uso dos sistemas de Transmissão e Distribuição e de
contratos de conexão à Rede Básica de Transmissão livremente negociados;
• Consumidores Regulados (atendidos por Distribuidores): compra de energia do Distribuidor, por meio
de contratos regulados pela ANEEL;
• Comercializador: compra e venda de energia dos geradores (CSPG ou PIE), comercialização da
energia com os Consumidores Livres, comercialização de energia com Distribuidores (através de
leilões), representação dos geradores nos leilões de mercado;
• Rede Básica de Transmissão: transmissão de energia através das linhas de transmissão interligadas,
com tensões acima de 230KV, compondo o Sistema Interligado Nacional, otimização da distribuição de
energia pelas diversas regiões do Brasil, assegurar a confiabilidade e disponibilidade de energia para os
Consumidores Regulados e Consumidores Livres;
• Rede de Distribuição: transmissão de energia para Consumidores Regulados em tensões inferiores a
230KV (esta rede inicia-se nos pontos onde se considera terminada a transmissão até os pontos de
medição de energia);
• Rede Complementar: transmissão de energia fora das linhas de transmissão da Rede Básica, mas cujos
fenômenos tem influência significativa na operação da Rede Básica de Transmissão;
• Rede de Operação: composição da Rede Básica de Transmissão, Rede Complementar e das usinas de
geração despachadas centralizadamente, permitindo a coordenação e o controle da operação do SIN;
• Rede de Supervisão: supervisiona a Rede de Operação e outras  instalações para o controle da operação
do SIN;
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• Rede de Simulação: composição da Rede de Supervisão com outros sistemas computacionais
permitindo a realização de estudos e análise de fenômenos da rede elétrica interligada
Políticas:
• reduzir os custos operativos dos sistemas interligados e minimizar a produção térmica e o consumo de
combustíveis sempre que houver superávites hidroelétricos em outros pontos do sistema;
• integração entre os agentes do Setor Elétrico de modo que em períodos de condições hidrológicas
desfavoráveis as usinas térmicas contribuam para o atendimento ao mercado consumidor como um todo
e não apenas aos consumidores de uma empresa proprietária;
• planejamento e a programação da operação e o despacho centralizado da geração, com vistas à
otimização dos sistemas eletroenergéticos interligados;
• supervisão e a coordenação dos centros de operação de sistemas elétricos;
• supervisão e o controle da operação dos sistemas eletroenergéticos nacionais interligados e das
interligações internacionais;
• contratação e a administração de serviços de transmissão de energia elétrica e respectivas condições de
acesso, bem como dos serviços ancilares;
• proposição à ANEEL de ampliações das instalações da Rede Básica de Transmissão, bem como
reforços dos sistemas existentes, a serem licitados ou autorizados;
• definição de regras para operação de transmissão da rede básica dos sistemas elétricos interligados, a
serem aprovadas pela ANEEL;
• os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao planejamento, implantação, uso e operação do
Sistema Interligado Nacional estão especificados nos “Procedimentos de Rede”, documento elaborado
pelo Operador Nacional do Sistema (ONS, 2002)

Tabela 2.3: Descrição da comunidade do Sistema de Transmissão

Comunidade do Sistema de Transmissão
Escopo:
O conjunto de papéis da própria comunidade inclui: Administrador  da Instalação, Operador da
Instalação, Operador do Sistema, Engenharia de Proteção, Engenharia de Manutenção, Sistema de
Supervisão e Controle, Sistema de Proteção, Sistema de Telecomunicações, Sistema de Registro de
Perturbações e Sistema de Monitoramento
Objetivos:
A comunidade do Sistema de Transmissão tem como objetivos:
• transmitir energia elétrica através das linhas de transmissão interligadas (Rede Básica de Transmissão),
integrando operacionalmente o fluxo de energia distribuído pelas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste,
Nordeste e Norte do Brasil de modo a assegurar a confiabilidade, disponibilidade e qualidade do
suprimento da energia ao mercado consumidor;
• permitir a coordenação regional e nacional do sistema eletroenergético, visando a minimização do
custo operacional para o sistema e a maximização da oferta de energia, dentro de padrões técnicos,
critérios de confiabilidade e segurança e regras de mercado estabelecidas pela ANEEL
Responsabilidade dos Papéis:
• Administrador da Instalação: gerenciar e controlar os recursos (pessoas, equipamentos, custos) das
instalações de transmissão com o objetivo de otimizar os processos de transmissão de energia de modo
eficiente e confiável, estabelecer procedimentos operacionais que garantam a melhor utilização dos
equipamentos de transmissão do Sistema Interligado Nacional (seguindo políticas dos Agentes
Reguladores), estabelecer contratos de compra/venda de energia, coordenar a expansão da instalação;
• Operador da Instalação: supervisionar, comandar e executar a operação dos equipamentos da
instalação, normatizar, analisar e levantar estatísticas de operação das instalações do sistema de
transmissão em conformidade com os procedimentos operacionais da instalação;
• Operador do Sistema: programar, coordenar, supervisionar e controlar a operação do conjunto das
instalações do SIN, elaborar procedimentos operacionais da Rede Básica de Transmissão, analisar e
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levantar estatísticas de operação integrada das instalações do SIN com a finalidade de garantir seu
funcionamento otimizado, confiável e seguro;
• Engenharia de Proteção: analisar os distúrbios elétricos ocorridos no sistema de transmissão,
estabelecer normas, procedimentos e medidas corretivas e preventivas para aumentar a confiabilidade do
sistema de transmissão;
• Engenharia de Manutenção: supervisionar a operação dos equipamentos, detectar e corrigir defeitos
nos equipamentos, estabelecer normas, procedimentos e medidas corretivas e preventivas para aumentar
a disponibilidade dos equipamentos do sistema de transmissão;
• Sistema de Supervisão e Controle: supervisionar e controlar o processo elétrico de modo automático,
permitir parametrização e comando remotos de equipamentos, executar automatismos para aumentar a
segurança, disponibilidade e velocidade de execução dos procedimentos operacionais, integrar centros
operativos remotos através da troca de dados entre sistemas distribuídos, fornecer informações precisas
aos operadores sobre o estado do sistema de transmissão;
• Sistema de Proteção: detectar e eliminar faltas elétricas em linhas de transmissão ou nos seus
equipamentos principais, executar automaticamente manobras para o isolamento da área do sistema de
transmissão em falha, sinalizar a ocorrência de faltas, assim como a atuação da proteção, ao Sistema de
Supervisão e Controle;
• Sistema de Telecomunicações: fornecer meios (canais) de troca de dados e voz entre instalações
remotas ao sítio onde os equipamentos estão instalados; assegurar segurança e disponibilidade na troca
das informações;
• Sistema de Registro de Perturbações: adquirir, processar e armazenar grandezas analógicas e digitais
de modo automático na ocorrência de um evento anormal do sistema,  fornecer recursos para análise de
fenômenos transitórios no sistema, transferir os dados armazenados para centrais de análise ou centros
operativos para permitir a análise remota dos distúrbio do SIN;
• Sistema de Monitoramento: adquirir e processar de modo contínuo e automático dados sobre o estado
interno dos principais equipamentos do sistema de transmissão, fornecer informações para a Engenharia
de Manutenção prevenir a ocorrência de falhas e programar períodos de manutenção preventiva maiores,
aumentando a disponibilidade dos equipamentos
Objetos e suas Atividades:
• Administrador: coordena, supervisiona e controla recursos da instalação, estabelece contratos de
compra/venda de energia, coordena a expansão da instalação, estabelece os procedimentos operacionais
da instalação de transmissão, estabelece as políticas globais do negócio;
• Barramento: transporta energia internamente à subestação, supervisionado e controlado pelo SSC;
• Concessionário: proprietário do negócio, a quem o MME concedeu concessão para exploração do
negócio de transmissão de energia;
• Operador: supervisiona, controla e comanda a operação dos equipamentos da instalação, estabelece
procedimentos e realiza ações de controle dos equipamentos do Sistema de Transmissão;
• Agente Regional do ONS: coordena, supervisiona, controla e comanda a operação dos equipamentos
da instalação, estabelece políticas, procedimentos e ações de controle dos equipamentos do Sistema de
Transmissão, realiza supervisão e controle do despacho de geração das usinas submetidas ao despacho
centralizado;
• Engenheiro de Proteção: supervisiona os equipamentos de proteção, coordena a implantação das
lógicas de proteção, analisa fenômenos anormais do sistema elétrico de transmissão, parametriza
equipamentos e estabelece políticas e procedimentos relacionados com a proteção das linhas de
transmissão e dos principais equipamentos de transformação (transformadores, conversores,
compensadores estáticos, reatores, capacitores) e de manobra (disjuntores, seccionadoras), responsável
pela segurança operacional das instalações;
• Engenheiro de Manutenção: supervisiona o desgaste (envelhecimento) dos equipamentos, estabelece
políticas, procedimentos e coordena a implantação dos processos de manutenção preditiva, preventiva e
corretiva para os principais equipamentos de transformação (transformadores, conversores,
compensadores estáticos, reatores, capacitores) e de manobra (disjuntores, seccionadoras), executa
correções e reinstalação em caso de falha dos equipamentos, responsável pela disponibilidade dos
equipamentos;
• Canal de Telecomunicação: estabelece enlace físico, óptico ou radioelétrico para transmissão de
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informações entre dois pontos (pode ser unidirecional ou bidirecional);
• Banco de Capacitores: corrige fator de potência nas linhas de transmissão através da introdução de
reatância capacitiva da linha, supervisionado e controlado pelo SSC;
• Central de Análise: recebe informações (via rede de comunicação) dos Registradores Digitais de
Perturbações, permite a interpretação das variações das grandezas elétricas para cada fenômeno de
interesse relacionado com perturbações nas linhas de transmissão;
• Compensador Estático: corrige fator de potência nas linhas de transmissão através de variação não
linear de reatância indutiva e capacitiva introduzida na linha, supervisionado e controlado pelo SSC;
• Compensador Síncrono: corrige fator de potência nas linhas de transmissão através de variação da
potência reativa de um motor síncrono introduzido na linha, supervisionado e controlado pelo SSC;
• Controle Automático de Geração: controla a freqüência e/ou o intercâmbio de energia entre áreas da
Rede de Operação, independente do SSC;
• Disjuntor: controla a abertura e fechamento de circuitos de potência em quaisquer condições de
operação, supervisionado e controlado pelo SSC;
• Gerador: produz energia elétrica a partir de fontes de energia, supervisionado e controlado pelo SSC;
• Linha de Transmissão: transporta energia entre sítios remotos (entre subestações), supervisionada e
controlada pelo SSC;
• Procedimento de Rede: estabelece os requisitos técnicos para o planejamento, implantação, uso e
operação do Sistema Interligado Nacional, bem como as responsabilidades do ONS e dos agentes;
• Reator de Potência: corrige fator de potência nas linhas de transmissão através da introdução de
reatância indutiva introduzida na linha, supervisionado e controlado pelo SSC;
• Registrador Digital de Perturbações: adquire, processa e armazena grandezas analógicas e digitais
relativas a perturbações do sistema de transmissão, envia essas informações para uma Central de Análise
para futura interpretação de cada fenômeno de interesse relacionado com perturbações nas linhas de
transmissão;
• Seccionadora: controla a abertura e fechamento de circuitos de potência sem carga, supervisionada e
controlada pelo SSC;
• SEP – Sistema Especial de Proteção: realiza ações de controle automáticas a partir da detecção de uma
condição anormal de operação ou da detecção de múltiplas contingências, evitando a propagação do
distúrbio e mantendo a integridade de equipamentos e linhas do SIN, estado de disparo supervisionado
pelo SSC;
• Sistema de Monitoramento: supervisiona e processa informações automática e continuamente referente
ao estado das variáveis internas dos equipamentos principais (transformadores, reatores, disjuntores,
seccionadoras e banco de capacitores), fornece informações exatas e constantemente atualizadas aos
engenheiros de manutenção, permitindo uma estimativa do desgaste do equipamento, aumentando a
disponibilidade do mesmo para o SIN;
• Sistema de Proteção: supervisiona e processa informações críticas de segurança nos equipamentos das
linhas de transmissão e subestação, executa automaticamente manobras para o isolamento da área do
sistema de transmissão em falha, fornece informações sobre a ocorrência de faltas e o estado do processo
no momento dessa ocorrência, supervisionado e parametrizado pelo SSC;
• SSC - Sistema de Supervisão e Controle: supervisiona e processa informações automática e
continuamente referente a estados e medidas do sistema elétrico (com processamento distribuído ou
concentrado), fornece informações exatas e constantemente atualizadas aos centros operativos locais e
remotos, parametriza e comanda (manual ou automaticamente) dispositivos de manobra, transformação e
condicionamento de energia e linhas de transmissão que pertencem ao SIN;
• Sistema de Teleproteção: supervisiona o estado de proteção nas extremidades das linhas, envia
comando remoto para isolamento da linha de transmissão em ambas extremidades quando for detectado
defeito na linha, permite a troca de informações (voz e dados) entre os sistemas nos dois extremos da
linha, supervisionado pelo SSC e comandado pelo Sistema de Proteção;
• Subestação: agrupa num mesmo local as extremidades de linha de transmissão e/ou de distribuição,
com os dispositivos de transformação (transformadores, conversores, reatores, banco de capacitores),
manobra (disjuntores, seccionadoras), controle e proteção, incluindo obras civis, estruturas de
montagem;
• Transformador: transforma valores de tensão e/ou corrente alternada entre dois ou mais enrolamentos
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sem mudança de freqüência, supervisionado e controlado pelo SSC
Políticas:
• as políticas específicas para cada Sistema de Transmissão devem ser obtidas a partir de informações do
administrador do sistema e das entidades envolvidas na operação, proteção e manutenção do sistema;
num processo licitatório essas informações podem ser obtidas inicialmente do edital de licitação;
• as políticas globais referentes aos procedimentos e requisitos técnicos necessários ao planejamento,
implantação, uso e operação, relativos aos sistemas de: Supervisão e Controle, Proteção,
Telecomunicações e Registro de Perturbações, podem ser encontradas nos seguintes módulos dos
Procedimentos de Rede, elaborado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS, 2002):
• Sistema de Supervisão e Controle: módulos 2.5, 10.1, 10.9, 10.10, 10.11, 10.15, 10.19, 11.5 e 17.7;
• Sistema de Proteção: módulos 2.5, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.7 e 17.7;
• Sistema de Telecomunicações: módulos 2.5, 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4;
• Sistema de Registro de Perturbações: módulos 2.5, 11.6, 13.2, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 e 17.7

A descrição da comunidade do Sistema de Transmissão, representada na tabela

2.3, apresenta neste nível de abstração as várias entidades do mundo real do sistema

elétrico de transmissão como sendo objetos (equipamentos, operadores, engenharia,

sistemas digitais). O foco do meta-modelo que se deseja realizar é o Sistema de

Transmissão, pois é nessa comunidade que está inserido o Sistema de Supervisão e

Controle (como um dos objetos do Sistema de Transmissão) que se deseja utilizar

como plataforma de referência para a avaliação da MERUSA.

A partir das descrições das comunidades anteriores analisam-se as interfaces

entres as principais entidades do Setor Elétrico Brasileiro, identificando as entidades

que interagem com os Sistemas de Transmissão do Sistema Interligado Nacional

(impondo portanto requisitos a estes sistemas).

Na figura 2.7 é apresentado resultado dessa análise. A identificação do inter-

relacionamento das entidades da comunidade do Setor Elétrico com o SIN e com os

Sistemas de Transmissão permite a identificação da origem dos requisitos

(facilitando a sua rastreabilidade).
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Figura 2.7: Relacionamento das entidades do Sistema Interligado Nacional
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Nesta figura podem ser verificados também os tipos de relacionamentos entre

as várias entidades (cliente, fornecedor, regulatório, operacional) e o SIN, bem como

pode ser observada, de modo sintético, a composição do SIN.

A figura 2.7 e as tabelas 2.1, 2.2 e 2.3 são utilizadas como referências para a

elaboração do meta-modelo ODP para um Sistema de Transmissão de Energia para o

Setor Elétrico Brasileiro, conforme apresentado na seção seguinte.

2.3 Meta-Modelo ODP para um Sistema de Transmissão de Energia

Conforme discutido no início deste capítulo a atividade de definição de

requisitos de um sistema, seguindo uma modelagem ODP (atividade 3 da figura 2.1),

depende da definição dos requisitos do negócio (representados como políticas nas

tabelas 2.1, 2.2 e 2.3), bem como da definição do comportamento das entidades

envolvidas com o sistema (os papéis de cada objeto da comunidade, as atividades, os

processos, os contratos e as políticas associadas) e do fluxo de informação entre essas

entidades.

Analisando-se os atributos das entidades envolvidas na comunidade do negócio

do SIN (descritas nas tabelas 2.1, 2.2 e 2.3), considerando-se os relacionamentos

dessas entidades (representados na figura 2.7) e adotando-se como referência de

meta-modelo de empresa a proposta de (PUTMAN, 2001), o autor deste trabalho

elaborou uma proposta de meta-arquitetura para um Sistema de Transmissão de

Energia Elétrica dentro do SIN.

Na figura 2.8 é apresentado o resultado desse trabalho, utilizando-se a notação

UML para representação dos conceitos de empresa do modelo ODP.

Os diversos tipos de entidades apresentadas nesta figura não precisam,

necessariamente, existir em todas as aplicações do modelo, cabendo ao arquiteto do

sistema analisar a possibilidade da existência de cada entidade para a instanciação do

meta-modelo na sua aplicação específica.



MERUSA: Caso de Estudo – SSC-STE 31

Figura 2.8: Meta-arquitetura ODP para o STE do Sistema Interligado Nacional
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Também deve ser observado que para cada tipo de entidade estão indicadas na

figura 2.8 os atributos típicos que essa entidade pode possuir (por exemplo: na

entidade Ambiente estão relacionados como possíveis atributos as características de

sistemas legados, as características de impacto ambiental e as necessidades dos

consumidores), entretanto, esses atributos podem não representar a totalidade das

características que devem ser consideradas para cada entidade, ficando a cargo do

arquiteto do sistema identificar as mesmas. Os atributos representados em cada

entidade foram aqueles considerados mais significativos para um Sistema de

Supervisão e Controle de um Sistema de Transmissão de Energia pertencente ao SIN

(considerando-se os Procedimentos de Rede do ONS e a experiência do autor deste

trabalho) (ONS, 2002).

O objetivo central desse meta-modelo é possibilitar uma visão global do

empreendimento que permita estabelecer uma Especificação de Empresa para um

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica. Nota-se neste meta-modelo que o

Sistema e Supervisão e Controle – SSC (que pode ser um sistema ODP) é apenas um

objeto dentro do contexto do empreendimento. Essa visão é incomum para os

projetistas de sistema, onde a Especificação do Sistema é centrada no sistema digital

a ser desenvolvido, não sendo considerados, de maneira sistemática, o ambiente onde

o sistema está inserido. Assim, a visão de empresa permite que as definições iniciais

da estrutura do projeto do sistema digital (sua arquitetura), seus objetivos, suas

estratégias de desenvolvimento e seus requisitos, estejam extremamente bem

alinhados com as necessidades do ambiente.

Um ponto chave desse tipo de enfoque é permitir uma visão ampla dos cenários

de utilização do sistema e uma participação mais efetiva dos vários usuários

envolvidos nos processos de aquisição, definição, desenvolvimento, utilização e

manutenção do sistema (stakeholders), tornando a definição dos requisitos do

sistema (especialmente nas etapas de alocação e decomposição de requisitos)

consistente com as necessidades reais da comunidade em que mesmo está inserido e

viabilizando uma maior completeza da mesma.
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Outro aspecto importante da constituição de um meta-modelo de empresa para

a elaboração de uma Especificação de Sistema é que essa representação permite uma

semi-formalização das características do empreendimento (através da Linguagem de

Especificação) o que facilita o diálogo entre os stakeholders e os projetistas do

sistema digital, bem como assegura a rastreabilidade dos requisitos de sistema para

os requisitos do ambiente (diminuindo a taxa de erros dos processos de validação e

manutenção do sistema).

As considerações anteriores aplicam-se tanto aos requisitos funcionais como

aos não funcionais, entretanto, o que tem sido observado na prática é que os

problemas de completeza, rastreabilidade, validação e mesmo consistência são

maiores para os requisitos não funcionais (RNF) uma vez que estes são geralmente

mais correlacionados com as características do ambiente em que o sistema está

inserido, sendo portanto de mais difícil detecção no início do projeto do sistema, pois

os futuros usuários do sistema podem não ter ciência dessas características ou, o que

é mais comum, essas características estarem parcialmente embutidas nos requisitos

funcionais sem que isso seja evidenciado (podendo levar a tardia identificação dos

mesmos com o conseqüente custo do retrabalho do sistema para incorporá-los ao

projeto já em fase final de testes e implantação). Já os requisitos funcionais são

normalmente associados com a operação do sistema, sendo mais facilmente

identificados e verificados pelo usuário logo no início do projeto do sistema.

O meta-modelo ODP para o Sistema de Transmissão de Energia do SIN,

representado na figura 2.8, mostra a Especificação do Empreendimento do Sistema

de Transmissão de Energia como sendo constituída de objetivos (neste caso: controle

do fluxo de energia do SIN e operação segura e eficiente do SIN), políticas

(requisitos de operação, projeto, proteção e controle, segurança, acesso a rede

elétrica, instalação, medição, manutenção, expansão, qualidade de fornecimento,

telecomunicações, utilização de recursos energéticos), sendo derivada de um padrão

de comunidade do Sistema de Transmissão de Energia e contendo as restrições

impostas pelo ambiente (sistemas legados, impacto ambiental e requisitos de

consumidores).
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O padrão de comunidade do Sistema de Transmissão de Energia pode ser

caracterizado pelos seus objetivos, políticas, contrato da comunidade, papéis que seus

membros executam e o comportamento que estes devem apresentar. O contrato da

comunidade determina as regras gerais de operação do negócio, sendo estabelecido,

basicamente, com órgãos governamentais reguladores da atividade tanto a nível

federal (MME, ANEEL, CCEE, ONS) como a nível estadual (Agências Estaduais de

Energia). Essa comunidade tem como domínio de aplicação as linhas de transmissão

e as subestações de transmissão e distribuição de energia. Os proprietários desses

elementos do domínio são geralmente concessionários de transmissão de energia e/ou

investidores privados. Esse domínio possui federações regionais, caracterizadas pelos

Centros de Operação Regional do ONS, subdivididos nas regiões Sudeste, Sul,

Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

O comportamento das entidades da comunidade estabelece as restrições

(funcionais, administrativas, de treinamento, de qualificação do sistema, de qualidade

do serviço oferecido - QoS), que o Sistema de Transmissão de Energia deve atender.

Esse comportamento é limitado por contratos ambientais, onde características como

procedimentos operacionais, de manutenção e administrativos, utilização de

componentes de mercado (COTS - Custom Off the Shelf), normas de segurança,

interfaces com sistemas externos e usuários, entre outras, definem os requisitos do

ambiente onde o sistema está inserido. Adicionalmente, outras características do

comportamento do sistema podem ser estabelecidas por contratos específicos entre os

proprietários do empreendimento, os concessionários que operam o sistema e os

órgãos reguladores (ONS), sendo estes complementares ao contrato da comunidade

(este último sendo mais abrangente).

As restrições de comportamento da comunidade do Sistema de Transmissão

estabelecem a relação funcional entre os objetos da Especificação do

Empreendimento, sendo esta relação definida por meio dos processos que devem ser

executados pelo sistema (tais como: operação do SIN, gerenciamento do fluxo de

energia, proteção e segurança do sistema, manutenção do SIN, processos de

telecomunicação de voz e dados entre sítios remotos, análise de ocorrências de
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perturbações no sistema elétrico, dentre outros) e pelas ações que os objetos devem

executar. Um processo consiste de um conjunto de passos (aquisição de dados,

registro de eventos, envio e recepção de dados entre processos, visualização de

estados, cálculo de lógicas de proteção e controle, detecção de falhas, etc.), sendo que

em cada passo podem ser realizadas uma ou mais ações (que no caso de um Sistema

de Supervisão e Controle para um Sistema de Transmissão são tipicamente:

comando, controle, supervisão, medição, proteção, comunicação, parametrização,

armazenamento, seleção, conversão de dados, registro, alarme, reinicialização de

processo, etc.).

As seqüências ordenadas de ações compõem as atividades (que no caso de um

Sistema de Supervisão e Controle para um Sistema de Transmissão podem ser do

tipo: supervisão de estado e medidas de grandezas elétricas do SIN, telecomandos

para manobras de equipamentos, realização de seqüências de proteção de

equipamentos, realização do controle de alarmes e históricos, automatização de

intertravamentos e seqüências de controle, parametrização remota de equipamentos,

acesso a redes de comunicação, ativação de mecanismos de recuperação de falhas do

sistema, entre outras).

As atividades e ações são realizadas pelo atores do sistema (operadores,

engenheiros, administradores), com o auxílio de artefatos (relatórios, manuais,

análises, registros operacionais) e de recursos (equipamentos de supervisão, manobra

e medição, treinamento periódico do pessoal de operação e manutenção, energia das

usinas de geração). A composição dos atores, recursos e artefatos permitem a

realização dos diversos papéis que devem ser desempenhados pelos objetos do

sistema (que no caso de um Sistema de Supervisão e Controle para um Sistema de

Transmissão são essencialmente: supervisionar e controlar as grandezas do processo

elétrico de modo preciso, integrar centros operativos remotos através da troca de

dados com estes sistemas distribuídos, comandar e parametrizar remotamente

equipamentos e sistemas, executar manobras automáticas, assegurar a precisão,

velocidade, segurança e disponibilidade da operação do SIN).
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Uma instância do padrão de comunidade do Sistema de Transmissão de

Energia é a comunidade do Sistema de Supervisão e Controle de Subestação, que

herda do padrão parte dos seus objetivos, políticas, contratos, papéis e

comportamento. Os objetivos dessa comunidade são definidos pelos objetivos do

padrão da comunidade do Sistema de Transmissão e por contratos específicos entre

os proprietários do empreendimento, os concessionários que operam o sistema e os

órgãos reguladores (que no caso de um Sistema de Supervisão e Controle para um

Sistema de Transmissão são essencialmente: supervisão, controle e proteção

eficientes e a operação integrada do SIN).

Como membros da comunidade do Sistema de Supervisão e Controle da SE

existem diversos objetos, sendo que essas entidades podem representar os elementos

reais do processo (como equipamentos de manobra, equipamentos de proteção, linhas

de transmissão, estruturas metálicas e construções de alvenaria). Dentre essas

entidades destaca-se o Sistema de Supervisão e Controle (SSC) de Subestação, que

está sendo considerado neste trabalho como uma instância de um objeto da

comunidade dos Sistemas de Supervisão e Controle da SE e que se caracteriza como

um sistema de objetos de processamento distribuído (ODP). Os papéis que esse

objeto pode assumir e os objetivos a serem alcançados por esse objeto são os

exemplificados na figura 2.8.

Deve ser observado que, devido a recursividade do modelo ODP, apesar do

SSC ser apenas um objeto dentro do meta-modelo do Sistema de Transmissão este

objeto pode ser novamente decomposto considerando-o como uma comunidade de

novos objetos (tais como: unidades de aquisição remota, console de operação, redes

de comunicação, roteadores, protocolos de comunicação, bases de dados, processos

de aquisição, algoritmos de intertravamento, etc.).

Neste trabalho o SSC é tratado como um objeto da comunidade do Sistema de

Transmissão de Energia, para o qual são identificados os requisitos impostos em

função do mesmo pertencer a esta comunidade. Para detalhar a identificação dos

requisitos do objeto SSC é apresentado na tabela 2.4 o contrato entre o objeto SSC e

o seu ambiente (comunidade do Sistema de Transmissão), denominado contrato
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ambiental do SSC. Este contém: objetivos do SSC, responsabilidades dos papéis nele

existentes, objetos externos e suas atividades, pré-condições para relacionamento

com o SSC, pós-condições após relacionamento com o SSC, condições invariantes,

obrigações do SSC, possibilidades de expansões (exceções), proibições de

comportamento, desempenho e restrições específicas (ONS, 2002).

Tabela 2.4: Contrato Ambiental do SSC

Contrato Ambiental do Objeto SSC (comunidade do Sistema de Transmissão)
Objetivos:
O SSC tem como objetivos:
• supervisionar e controlar o fluxo de energia elétrica através das linhas de transmissão e subestações;
• fornecer informações a Centros Remotos de Supervisão e Controle para permitir a coordenação
regional e nacional do fluxo eletroenergético no Sistema Interligado Nacional;
• assegurar a segurança, confiabilidade, disponibilidade, qualidade e custo do suprimento da energia ao
mercado consumidor dentro de padrões técnicos e regras de mercado estabelecidas pela ANEEL
Responsabilidade dos Papéis:
• Administrador do SSC: gerenciar e controlar os recursos (pessoas, equipamentos, custos) utilizados
pelo SSC com o objetivo de otimizar os processos de supervisão e controle de modo eficiente e
confiável, estabelecer procedimentos operacionais que garantam a melhor utilização dos equipamentos
das linhas de transmissão e da subestação (seguindo políticas do ONS), coordenar a expansão do SSC;
• Operador do SSC: supervisionar e comandar os equipamentos da subestação, analisar informações e
levantar estatísticas de operação das linhas do sistema de transmissão em conformidade com os
procedimentos operacionais da instalação;
• Centro Nacional de Operação do Sistema (CNOS) - pertencente ao ONS: programar, coordenar,
supervisionar e controlar a operação do conjunto das instalações do SIN, elaborar procedimentos
operacionais da Rede Básica de Transmissão, analisar e levantar estatísticas de operação integrada das
instalações do SIN com a finalidade de garantir seu funcionamento otimizado, confiável e seguro;
• Centro Regional de Operação do Sistema (COSR/COS) - representante regional do ONS: programar,
coordenar, supervisionar e controlar a operação das instalações do SIN numa cerca região geográfica,
analisar e levantar estatísticas de operação integrada das instalações do SIN com a finalidade de garantir
seu funcionamento otimizado, confiável e seguro;
• Engenharia de Proteção: receber informações das ocorrências de proteção, analisar os distúrbios
elétricos ocorridos no sistema de transmissão, coordenar a implantação das lógicas de proteção,
parametrizar equipamentos, estabelecer políticas e procedimentos relacionados com a proteção das
linhas de transmissão e dos principais equipamentos de transformação (transformadores, conversores,
compensadores estáticos, reatores, capacitores) e de manobra (disjuntores, seccionadoras), responsável
pela segurança operacional das instalações;
• Engenharia de Manutenção: receber informações de supervisão da operação dos equipamentos,
detectar e corrigir defeitos nos equipamentos, estabelecer normas, procedimentos e coordenar a
implantação dos processos de manutenção preditiva, preventiva e corretiva para os principais
equipamentos de transformação (transformadores, conversores, compensadores estáticos, reatores,
capacitores) e de manobra (disjuntores, seccionadoras) para aumentar a disponibilidade do sistema de
transmissão;
• Sistema de Supervisão e Controle (SSC): supervisionar e controlar o processo elétrico de modo
automático, permitir parametrização e comando remotos de equipamentos, executar automatismos para
aumentar a segurança, disponibilidade e velocidade de execução dos procedimentos operacionais,
integrar centros operativos remotos através da troca de dados entre sistemas distribuídos, fornecer
informações precisas aos operadores sobre o estado do sistema de transmissão
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Objetos e suas Atividades:
• Canal de Telecomunicação: estabelece enlace físico, óptico ou radioelétrico para transmissão de
informações entre dois pontos (pode ser unidirecional ou bidirecional); utilizado pelo SSC para troca de
informações com sistemas externos à subestação;
• Banco de Capacitores: corrige fator de potência nas linhas de transmissão através da introdução de
reatância capacitiva da linha; supervisionado e controlado pelo SSC;
• Barramento: transporta energia internamente à subestação; supervisionado e controlado pelo SSC;
• Compensador Estático: corrige fator de potência nas linhas de transmissão através de variação não
linear de reatância indutiva e capacitiva introduzida na linha; supervisionado e controlado pelo SSC;
• Compensador Síncrono: corrige fator de potência nas linhas de transmissão através de variação da
potência reativa de um motor síncrono introduzido na linha; supervisionado e controlado pelo SSC;
• Disjuntor: controla a abertura e fechamento de circuitos de potência em quaisquer condições de
operação; supervisionado e controlado pelo SSC;
• Gerador: produz energia elétrica a partir de outra fonte de energia; supervisionado e controlado pelo
SSC;
• Linha de Transmissão: transporta energia entre sítios remotos (entre subestações); supervisionada e
controlada pelo SSC;
• Procedimento de Rede: normas que estabelecem os requisitos técnicos necessários ao planejamento,
implantação, uso e operação dos sistemas de supervisão e controle do Sistema Interligado Nacional, bem
como as responsabilidades do ONS e dos agentes;
• Reator de Potência: corrige fator de potência nas linhas de transmissão através da introdução de
reatância indutiva introduzida na linha; supervisionado e controlado pelo SSC;
• Registrador Digital de Perturbações: adquire, processa e armazena grandezas analógicas e digitais
relativas a perturbações do sistema de transmissão, envia essas informações para uma Central de Análise
para futura interpretação de cada fenômeno de interesse relacionado com perturbações nas linhas de
transmissão; tem seu estado supervisionado pelo SSC;
• Sistema de Proteção: supervisiona e processa informações automaticamente referentes ao estado
elétrico da linha de transmissão e de seus equipamentos principais, ativa automaticamente dispositivos
de isolamento da linha ou de equipamentos quando for detectada falha no seu funcionamento; fornece
informações sobre a ocorrência de faltas e o estado do processo no momento dessa ocorrência,
supervisionado e parametrizado pelo SSC;
• Seccionadora: controla a abertura e fechamento de circuitos de potência sem carga; supervisionada e
controlada pelo SSC;
• SEP – Sistemas Especiais de Proteção: realizam ações de controle automáticas a partir da detecção de
uma condição anormal de operação ou da detecção de múltiplas contingências, evitando a propagação do
distúrbio e mantendo a integridade de equipamentos e linhas do SIN; supervisionado pelo SSC;
• Sistema de Monitoramento: supervisiona e processa informações automática e continuamente referente
ao estado das variáveis internas dos equipamentos principais (transformadores, reatores, disjuntores,
seccionadoras e banco de capacitores), fornece informações exatas e constantemente atualizadas aos
engenheiros de manutenção, permitindo uma estimativa do desgaste do equipamento, aumentando a
disponibilidade do mesmo para o SIN; tem seu estado supervisionado pelo SSC;
• SSC - Sistema de Supervisão e Controle: conjunto de equipamentos que supervisiona e processa
informações automática e continuamente referentes a estados e medidas do sistema elétrico (com
processamento distribuído ou concentrado), fornece informações exatas e constantemente atualizadas aos
centros operativos locais e remotos, parametriza e comanda (manual ou automaticamente) dispositivos
de manobra, transformação e condicionamento de energia e linhas de transmissão que pertencem ao SIN;
• Sistema de Teleproteção: supervisiona o estado de proteção nas extremidades das linhas, envia
comando remoto para isolamento da linha de transmissão em ambas extremidades quando for detectado
defeito na linha, permite a troca de informações (voz e dados) entre os sistemas nos dois extremos da
linha; supervisionado pelo SSC e comandado pelo Sistema de Proteção;
• Subestação: agrupa num mesmo local as extremidades de linha de transmissão e/ou de distribuição,
com os dispositivos de transformação (transformadores, conversores, reatores, banco de capacitores),
manobra (disjuntores, seccionadoras), controle e proteção, incluindo obras civis, estruturas de
montagem; supervisionada pelo SSC;
• Transformador/Autotransfirmador: transforma valores de tensão e/ou corrente alternada entre dois ou
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mais enrolamentos sem mudança de freqüência; supervisionado e controlado pelo SSC
Pré-condições:
• Os equipamentos do processo a ser supervisionado e controlado devem pertencer ao Sistema Elétrico
de Transmissão entre os níveis de 138kV a 750kV, devendo fazer parte (ou fronteira) com a Rede Básica
de Energia (conforme Procedimento de Rede - Submódulo 2.5) (ONS, 2002);
• Os operadores do SSC conhecem o processo controlado e estão treinados para operar o SSC;
• Todas as interfaces entre os equipamentos do processo e o SSC devem estar testadas e validadas
Pós-condições:
• As linhas de transmissão e subestação devem estar operacionais, com as informações de supervisão e
controle dos equipamentos do processo integradas ao CNOS (conforme Procedimento de Rede -
Submódulo 2.5) (ONS, 2002)
Condições Invariantes:
• Vide diagrama de classes do modelo invariante do SSC (figura 2.9)
Obrigações:
OB1. Os sistemas de supervisão e controle devem ser integrados no nível da subestação permitindo o
acesso local ou remoto de todos os seus dados, ajustes, registros de eventos, grandezas de entradas e
outras informações; esta integração não deve impor restrições à operação dos equipamentos primários da
instalação;
OB2. Em instalações de transmissão novas os sistemas acima devem utilizar tecnologia digital numérica;
OB3. No caso de implantação de um novo vão em instalações de transmissão existentes, os sistemas
devem ser compatibilizados com os já instalados, devendo ser utilizado, sempre que possível, tecnologia
digital numérica;
OB4. Todos os equipamentos e sistemas digitais devem possuir automonitoramento e autodiagnóstico,
com bloqueio automático da atuação por defeito e sinalização local e remota de falha e defeito;
OB5. Os sistemas de supervisão e controle devem possuir arquitetura aberta e utilizar protocolos de
comunicação descritos em norma, de forma a não impor restrições à ampliação futura e à integração com
sistemas e equipamentos de outros fabricantes;
OB6. Os sistemas devem possuir recursos de modo a possibilitar a intervenção das equipes de
manutenção evitando que seja necessário o desligamento de equipamentos primários;
OB7. As proteções sujeitas à operação acidental por perda de potencial devem possuir supervisão de
tensão para bloqueio de operação e alarme;
OB8. A colocação/retirada de serviço, seleção do tipo de religamento e o disjuntor a religar, em
subestações com arranjo do tipo anel ou disjuntor e meio, devem ser realizadas através de chave seletora
e/ou do sistema de supervisão e controle da estação;
OB9. As saídas digitais dos Registradores digitais de Perturbação devem ser do tipo contato livre de
tensão para sinalizar os seguintes eventos: defeito no sistema, registrador disparado, falha na
comunicação remota, 75% de sua capacidade de armazenar esgotada, indicação de estado de operação
normal;
OB10. Deve ser previsto o registro de transmissão e recepção de sinais associados à atuação da
teleproteção no sistema de registro de seqüência de eventos da instalação, visando facilitar a análise de
ocorrências pós-perturbação;
OB11. Os recursos de supervisão e controle da instalação devem incluir um conjunto de equipamentos,
funções e acessórios necessários e suficientes para:
(a) Aquisição de dados, incluindo grandezas digitais e analógicas;
(b) Registro seqüencial dos eventos operativos (SOE) verificados na operação da instalação;
(c) Interconexão simultânea com um ou mais centros de operação remotos, permitindo a transmissão das
informações coletadas (dados digitais, grandezas analógicas e seqüência de eventos) e recepção de
telecomandos;
(d) Comando remoto, seja de manobra ou de seleção, dos equipamentos da instalação, através do envio
do sinal de comando a partir de um eventual centro de operação ou sala de comando remota;
(e) Relógio interno com exatidão mínima de 1ms, sincronizado através de sinal de satélite (GPS);
OB12. A distribuição das grandezas analógicas para os centros remotos deve ser por varredura com
período parametrizável. Eventualmente, podem ser utilizadas técnicas de transmissão por exceção, desde
que suportadas pelo protocolo de comunicação. Quando utilizada banda morta, esta deve ser
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configurável por grandeza;
OB13. A distribuição de dados digitais para os centros remotos deve usar a metodologia de notificação
por exceção com ciclo de integridade parametrizável;
OB14. O registro seqüencial de eventos deve monitorar todos os principais pontos da instalação de
forma a permitir uma plena análise da ocorrência;
OB15. No caso da existência de sistemas antigos (legados) na subestação estes devem ser
supervisionados a nível local segundo a filosofia adotada pelo Administrador de tais subestações,
devendo esta supervisão ser devidamente integrada aos sistemas de supervisão e controle em
implantação nestas subestações;
OB16. O Administrador do SSC deve prever testes de conectividade entre o sistema de supervisão e
controle local unidade terminal remota (UTR) e o sistema de supervisão e controle do centro de
operação do agente concessionário da subestação, de forma a garantir a coerência das bases de dados
deste sistema e o perfeito funcionamento dos protocolos utilizados;
OB17. Os recursos de Controle Automático de Tensão - CAT, locais, através da comutação de tapes,
excitação de compensadores etc., devem ser disponibilizados pelo SSC em suas instalações e utilizados
por este de comum acordo com o ONS;
OB18. Cabe aos Administradores do SSC a coordenação, supervisão, controle, comando e execução da
operação das instalações não integrantes da Rede de Operação;
OB19. Os dados de supervisão, incluindo aqueles das seqüências de eventos (SOE) devem conter todas
as informações necessárias à operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, e devem ser transferidos
aos Centros do ONS após a coleta nas instalações, sem passar previamente por qualquer tipo de
processamento, filtragem ou cálculos a partir de outras informações;
OB20. As interligações para atender a seqüência de eventos- SOE, caracterizam-se por transportar as
informações de seqüência de eventos coletadas nas instalações quando da ocorrência de perturbações, e
devem ser transferidas aos Centros do ONS em tempo real, pela mesma interligação de dados utilizada
para atender aos requisitos de supervisão e controle, sem passar previamente por qualquer tipo de
processamento, filtragem ou cálculos a partir de outras informações;
OB21. Exceto quando explicitamente dito em contrário, todas as informações transferidas pelo SSC para
o ONS devem estar em valor de engenharia correspondentes aos dados coletados nas instalações, não
sendo aceitável qualquer outro tipo de processamento prévio (entende-se como processamento prévio
cálculos a partir de outras informações ou filtragens, como por exemplo resultados do estimador de
estado);
OB22. Todas as telemedições/sinalizações de estado devem ter indicadores de qualidade do dado
relativos à coleta do dado e relativo às condições de supervisão local (dado não liberado para a
operação, dado fora de varredura, dado inválido, dado sob entrada manual, etc.);
OB23. O protocolo de comunicação adotado pelo SSC deve ser compatível com o(s) atual(is)
protocolo(s) adotado(s) pelo(s) centro(s) designado(s) pelo ONS, devendo o Administrador fazer uma
consulta ao ONS com objetivo de identificar os protocolos a serem utilizados. Além destes, o ONS deve
padronizar o uso dos seguintes protocolos que devem também ser suportados pelo SSC, conforme
apropriado:
(a) Para comunicação com remotas: IEC 870-5-101/104 ou DNP V3.0;
(b) Para interligação com outros centros de controle: ICCP;
OB24. O protocolo adotado deve ser configurado de forma que seja possível ao(s) Centro(s) do ONS
identificar o estado operacional dos sistemas de supervisão e controle local ou das unidades terminais
remotas das instalações. Estas informações devem ser modeladas nos sistemas de supervisão e controle
do ONS como sinalizações de estado;
OB25. No caso de uso de concentradores de dados, a configuração do protocolo deve permitir que o
ONS identifique o estado operacional do concentrador e, adicionalmente, o concentrador de dados deve
ser capaz de identificar o estado operacional de todos os sistemas hierarquicamente a ele subordinados e
transferir estas informações para o ONS de forma que o mesmo possa identificar o estado operacional
dos recursos de supervisão e controle em todas as interligações de dados utilizadas pelo SSC;
OB26. Para cada equipamento da Rede de Supervisão, as seguintes informações de grandezas analógicas
e de sinalizações de estado devem ser transferidas para o Centro de Operação Controlador da Área
conforme especificado a seguir:
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(a) Medições Analógicas
(1) Todas as medições devem ser feitas de forma individualizada e transferidas periodicamente aos
centros de operação;
(2) As seguintes informações devem ser coletadas e transferidas para os centros de operação:
(i) uma medição do módulo de tensão fase-fase em kV de cada barramento que possa formar um nó
elétrico ou, caso venha a ser adotado o arranjo em anel, uma medição do módulo de tensão fase-fase em
kV nos terminais de cada equipamento que a ele se conectem (linhas de transmissão, transformadores,
etc.);
(ii) uma medição do módulo de tensão fase-fase em kV no ponto de conexão entre a linha de transmissão
e a(s) compensação(ões) série, caso a instalação tenha compensação série na(s) linha(s);
(iii) nas linhas de transmissão, uma medição do módulo de tensão fase-fase em kV no ponto de conexão
entre a compensação série estática e a variável (I), se aplicável;
(iv) uma medição do módulo de tensão fase-fase em kV de cada gerador (lado de baixa);
(v) potência trifásica ativa em MW e reativa em MVAr nos terminais de todas as linhas transmissão;
(vi) potência trifásica ativa em MW e reativa em MVAr e corrente em Ampére do primário e secundário
de transformadores;
(vii) potência trifásica ativa em MW e reativa em MVAr e corrente em Ampére do terciário de
transformadores que tenham cargas conectadas;
(viii) no caso de transformadores abaixadores, na fronteira da Rede de Supervisão, basta medição no
lado de alta da potência trifásica em MW e reativa em MVAr e da corrente em Ampére;
(ix) potência trifásica ativa em MW e reativa em MVAr por gerador;
(x) posição de tap de transformadores equipados com comutadores sob carga;
(xi) corrente em Ampére nos terminais de todas as linhas de transmissão;
(xii) corrente em Ampére nos eletrodos de terra dos elos de corrente contínua;
(xiii) potência trifásica reativa em MVAr de todos equipamentos de compensação reativa dinâmicos, tais
como compensadores síncronos e compensadores estáticos controláveis;
(xiv) freqüência em Hz nos principais barramentos;
(b) Sinalização de estado com selo de tempo de:
(1) Todas as chaves e disjuntores utilizadas na subestação, incluindo-se chaves de bypass, sendo que
para as chaves não é necessário o selo de tempo;
(2) Estado operacional de unidades geradoras, incluindo:
(i) operando sob CAG;
(ii) operando em manual;
(iii) operando em vazio;
(iv) operando como síncrono;
(v) parada;
(3) Estado operacional e alarmes dos equipamentos utilizados nos esquemas especiais de proteção; no
caso dos esquemas terem atuações em instalações fora da Rede de Supervisão, devem ser investigadas
alternativas de monitoração, definidas em comum acordo entre o ONS e o Administrador;
(4) Indicação de atuação de disjuntores pela proteção ou por ação do Operador;
(5) Relês de bloqueio;
(6) Estado operacional de dispositivos de controle de reativos, tais como os power oscillation dampers
das compensações série de linhas;
(7) Estado dos comutadores sob carga (em automático/manual/remoto);
(8) Alarmes de temperatura de rotor e estator de compensadores síncronos;
(9) Alarmes de temperatura de enrolamento e óleo de transformadores e reatores;
(10) Estado operacional de unidades terminais remotas, sistemas de supervisão e controle local e de
concentradores de dados;
OB27. As seguintes informações devem ser coletadas nas instalações de interligação e transmitidas para
o Centro de Operação Controlador da Área Interligada:
(a) Potência ativa trifásica em MW em todos os pontos de interligação com outras áreas de controle,
podendo a mesma ser totalizada por instalação e por área;
OB28. Sempre que o equipamento dispuser das proteções abaixo citadas, as seguintes informações
devem ser armazenadas e transferidas pelo SSC ao ONS:
(a) Transformadores/Auto-transformadores:
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(1) Disparo da proteção de sobrecorrente do comutador sob carga;
(2) Disparo por sobretemperatura do óleo - 2º estágio;
(3) Disparo por sobretemperatura do enrolamento - 2º estágio (por enrolamento);
(4) Disparo da proteção de gás - 2º estágio;
(5) Disparo da proteção de sobretensão de seqüência zero para o enrolamento terciário em delta;
(6) Alarme de falha no sistema de ventilação forçada;
(7) Alarme de discrepância de posição de derivação (quando da operação paralela);
(8) Alarme de bloqueio de comutador de derivações;
(9) Disparo da válvula de alívio de pressão;
(10) Disparo da proteção de gás do comutador de derivações;
(11) Disparo da proteção diferencial (por fase);
(12) Disparo da proteção de sobrecorrente de fase e neutro (por enrolamento);
(13) Disparo do relê de bloqueio;
(b) Reatores:
(1) Disparo da proteção de sobretemperatura do óleo - 2º estágio;
(2) Disparo da proteção de sobretemperatura do enrolamento - 2º estágio;
(3) Disparo da proteção de gás - 2º estágio;
(4) Disparo da válvula de alívio de pressão;
(5) Disparo da proteção diferencial (por fase);
(6) Disparo da proteção de sobrecorrente de fase e neutro;
(7) Disparo do relê de bloqueio;
(c) Bancos de Capacitores:
(1) Disparo da proteção de desequilíbrio de neutro – 2º estágio;
(2) Disparo da proteção de sobrecorrente de fase e neutro;
(3) Disparo da proteção de sobretensão;
(4) Disparo do relê de bloqueio;
(d) Linhas de Transmissão:
(1) Partida da proteção principal de fase (por fase);
(2) Disparo da proteção principal de fase;
(3) Partida da proteção alternada de fase (por fase);
(4) Disparo da proteção alternada de fase;
(5) Partida da proteção principal de neutro (por fase)
(6) Disparo da proteção principal de neutro;
(7) Partida da proteção alternada de neutro (por fase);
(8) Disparo da proteção alternada de neutro;
(9) Partida do religamento automático;
(10) Disparo do esquema de falha dos disjuntores;
(11) Disparo por sobretensão;
(12) Alarme de bloqueio por oscilação de potência;
(13) Disparo da proteção para perda de sincronismo;
(14) Alarme de transmissão de sinal de desbloqueio/bloqueio ou sinal permissivo da teleproteção;
(15) Alarme de transmissão de sinal de transferência de disparo da teleproteção;
(16) Alarme de recepção de sinal de desbloqueio/bloqueio ou sinal permissivo da teleproteção;
(17) Disparo por recepção de sinal de transferência de disparo da teleproteção;
(18) Alarme de bloqueio por falha de fusível;
(19) Disparo da 2ª zona da proteção de distância;
(20) Disparo da 3ª zona da proteção de distância;
(21) Disparo da 4ª zona da proteção de distancia;
(22) Disparo da proteção de sobrecorrente direcional de neutro temporizada;
(23) Disparo da proteção de sobrecorrente direcional de neutro instantânea;
(24) Disparo do relê de bloqueio;
(e) Barramentos:
(1) Proteção da proteção diferencial (por fase);
(2) Disparo da proteção de sobretensão;
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(3) Disparo do relê de bloqueio;
(f) Compensadores síncronos:
(1) Disparo da proteção diferencial (por fase);
(2) Disparo da proteção de desequilíbrio de corrente do estator;
(3) Disparo da proteção de perda de excitação (perda de campo);
(4) Disparo da proteção de falta à terra no estator;
(5) Disparo da proteção de falta à terra no rotor;
(6) Disparo da proteção de sobretemperatura do estator e rotor;
(7) Disparo da proteção de sobretensão;
(8) Disparo da proteção de subfreqüência;
(9) Disparo da proteção de sobrecorrente de fase e neutro;
(10) Disparo do relê de bloqueio;
(g) Compensadores estáticos:
(1) Para os equipamentos componentes do compensador, incluindo o transformador abaixador, reatores e
capacitores:
(i) disparo das proteções intrínsecas dos equipamentos, conforme especificado para o respectivo
equipamento;
(2) Para os equipamentos controlados por tiristor:
(i) disparo da proteção de faltas à terra no compensador;
(ii) disparo da proteção para faltas no módulo capacitor;
(iii) disparo da proteção para faltas no módulo reator;
(iv) disparo da proteção para desequilíbrio de corrente ou tensão para cada módulo de filtro;
(v) alarme de falha da refrigeração dos tiristores;
(vi) disparo da proteção de seqüência negativa dos tiristores – 2º estágio;
(3) Serviços auxiliares – CA/CC:
(i) alarme de desligamento do disjuntor de interligação;
(ii) alarme de desligamento dos disjuntores dos alimentadores das barras;
(4) Disparo do relê de bloqueio;
(h) Disjuntores:
(1) Alarme de mudança de posição;
(2) Alarme de falta de alimentação nos circuitos de abertura e fechamento;
(3) Disparo da proteção de discordância de pólos;
(4) Alarme de fechamento bloqueado;
(5) Alarme de abertura bloqueada;
(6) Alarme de fechamento automático por mínima pressão sistema de isolação;
(7) Alarme de baixa pressão sistema de extinção de arco (1º ao 3º estágio);
(8) Alarme de baixa pressão sistema de acionamento (1º ao 3º estágio);
(9) Alarme de recarga de ar insuficiente;
(10) Disparo da proteção de falha do disjuntor;
(11) Alarme de sobrecarga do disjuntor central;
(12) Disparo do relê de bloqueio;
(i) Sistemas Especiais de Proteção:
(1) Todos os disparos e alarmes;
(j) Geradores:
(1) Disparo da proteção diferencial do gerador;
(2) Disparo da proteção diferencial do transformador elevador;
(3) Disparo da proteção diferencial geral (diferencial da unidade ou total);
(4) Disparo da proteção diferencial de fase dividida;
(5) Disparo da proteção de desequilíbrio de corrente (seqüência negativa);
(6) Disparo da proteção para perda de excitação (perda de campo);
(7) Disparo da proteção de retaguarda;
(8) Disparo da proteção de faltas à terra no estator – 100%;
(9) Disparo de proteção de faltas à terra no estator – 95%;
(10) Disparo da proteção de sobretensão;
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(11) Disparo da proteção de sobreexcitação (Volt/Hz);
(12) Disparo da proteção para motorização (Potência inversa);
(13) Disparo da proteção de faltas à terra no rotor;
(14) Disparo da proteção de desbalanço de tensão;
(15) Disparo da proteção de sobrefreqüência/subfreqüência;
(16) Disparo da proteção de perda de sincronismo;
(17) Disparo da proteção de sobrecorrente de terra temporizada;
(18) Disparo do relê de bloqueio;
(k) Bancos de capacitores série:
(1) Disparo da proteção de sobrecarga;
(2) Disparo da proteção de subarmônicas;
(3) Disparo da proteção do centelhador;
(4) Disparo da proteção de desbalanço de tensão;
(5) Disparo da proteção de fuga para a plataforma.
Essas obrigações foram extraídas dos submódulos 2.5, 10.1 e 10.19 dos Procedimentos de Rede
elaborado pelo ONS (ONS, 2002)
Possibilidades de Expansões:
PE1. O Administrador do SSC deve prover um conjunto de recursos de supervisão e controle que pode
ser constituído de um Sistema de Supervisão e Controle Local ou uma Unidade Terminal Remota (UTR)
e, eventualmente, outros equipamentos dedicados necessários para atender aos requisitos especificados
pelo ONS para interconexão com o(s) centro(s) de operação designado(s) pelo ONS. Notar que, em
algumas instalações, estes recursos podem se resumir a apenas uma UTR, dispensando outros sistemas,
desde que atendidos todos os requisitos de interconexão com o ONS aqui apresentados. Ao longo deste
texto, estes equipamentos e sistemas são genericamente designados por recursos de supervisão e controle
da instalação;
PE2. A critério do Administrador dos equipamentos de transmissão, estes recursos podem incluir,
também, o conjunto de equipamentos, acessórios, software e outros necessários à execução das funções
de supervisão/controle local ou remoto da instalação a partir de um centro de operação do Administrador
ou de sala de comando remota, para permitir a operação da instalação via sinais de comando enviados
por tal centro remoto, além da transferência de dados e informações da instalação;
PE3. No futuro, em função da evolução tecnológica, o ONS pode adicionar outros protocolos na relação
de protocolos padrões;
PE4. Como se requer transferência de informações com diferentes taxas de transmissão de dados, os
períodos de varredura devem ser configuráveis por tipo de grandeza, as quais podem variar em função
do uso do dado. Devido aos diferentes períodos de varredura especificados no submódulo 10.19, podem
ser necessários equipamentos e interligações com o ONS, dedicados para a aquisição e transmissão de
alguns tipos de medição.
Esses possibilidades de expansões foram extraídas dos submódulos 2.5 e 10.19 dos Procedimentos de
Rede elaborado pelo ONS (ONS, 2002)
Proibições:
PR1. O SSC não pode gerar comandos espúrios para os equipamentos controlados (sem ter como origem
um comando do Operador ou de um centro de operação remoto ou de um automatismo de controle),
mesmo no caso de falha ou manutenção do sistema digital;
PR2. O SSC não pode enviar informações inválidas (ou no mínimo sem sinalização de qualidade da
informação) aos Operadores ou aos centros de operação remotos ou aos automatismos de controle;
PR3. Os automatismos de controle não podem levar o sistema de transmissão a condições inseguras;
PR4. Os automatismos de controle não podem levar a condições de indisponibilidade operacional do
sistema de transmissão por falha do algoritmo ou de equipamentos de supervisão e controle;
PR5. As informações apresentadas ao Operador não podem induzi-lo a erros operacionais (seja por falta,
excesso ou imprecisão das informações de supervisão);
PR6. O SSC deve impedir o acesso de pessoas não autorizadas às informações de supervisão e controle
(em especial se o sistema possuir interfaces com redes públicas de comunicação externas).
Adicionalmente os privilégios de operação devem ser parametrizados por tipo de usuário (por exemplo:
Operador, Administrador, Engenheiro);
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PR7. Toda informação digital enviada e recebida pelo SSC através de canais de comunicação externos
ao sítio deve possuir mecanismos que assegurem a integridade da mesma (tanto em relação a
inviolabilidade da informação como a corrupção da mesma por falhas de comunicação).
Essas proibições foram consideradas em função da experiência do autor deste trabalho no Setor Elétrico
Desempenho:
DE1. Com o objetivo de atender aos requisitos de confiabilidade requeridos, todas as funções a serem
executadas, tanto pelos sistemas integrados, quanto por equipamentos individuais e dedicados, devem
apresentar o mesmo desempenho;
DE2. Os materiais e equipamentos a serem utilizados devem ser projetados, fabricados, montados e
ensaiados em conformidade com as últimas revisões das normas da ABNT no que for aplicável, e, na
falta destas, com as últimas revisões das normas da IEC, ANSI ou NEC, nesta ordem de preferência,
salvo onde expressamente indicado;
DE3. Todos os equipamentos e sistemas digitais devem atender aos requisitos das normas para
compatibilidade eletromagnética aplicáveis, conforme item anterior, nos graus de severidade adequados
para instalação em subestações de extra-alta tensão (EAT);
DE4. Os recursos de supervisão e controle da instalação devem ser suficientes para garantir a operação
segura e eficiente da mesma, seja ela executada de forma local ou remota;
DE5. Em cada instalação de transmissão, os recursos de supervisão e controle devem ser configurados
de forma a atender a diferentes requisitos de taxa de aquisição de dados, conforme especificado no
submódulo 10.19 – Requisitos de Telessupervisão para a Operação. Tais requisitos são definidos em
função do uso da informação pelo ONS, quais sejam:
(a) Informações para a supervisão do sistema elétrico: estas informações são coletadas, tipicamente, a
cada 4 segundos, período este parametrizável;
(b) Informações para o controle automático de geração: dependendo das características do CAG do
centro de operação do ONS, o período de aquisição destas informações pode variar de 200 milisegundos
a 2 segundos;
(c) Informações para detecção de ilhamento e perturbações: informações com alta taxa de aquisição para
a detecção de ilhamento e perturbações, coletadas tipicamente a cada 200 milisegundos em instalações
estratégicas definidas em rotinas específicas;
DE6. Toda a aquisição de dados digitais deve ser feita com selo de tempo. A exatidão do selo de tempo
deve ser tal que o erro não pode ser maior que 1ms e a capacidade de resolução entre eventos deve ser
de, no mínimo, 1 milisegundo. O relógio interno a ser utilizado para a base de tempo do selo de tempo
deve atender ao requisito de precisão anteriormente especificado;
DE7. A atualização do(s) centro(s) de operação remoto(s) com a sinalização de mudança de estado não
deve levar mais que 4 segundos;
DE8. O relógio interno e o selo de tempo utilizado devem ter a mesma exatidão e resolução
especificadas para a aquisição de dados digitais;
DE9. Caberá a todos Administradores assegurar que os Operadores de sistema dos Centros de Operação
que atuam na Rede de Operação, bem como os Operadores das instalações que compõem a mesma,
estejam devidamente habilitados para as atividades de Tempo Real, através de processo de Certificação
de Competência Técnica e de Saúde Física e Mental, detalhado em Rotina específica, elaborada com a
participação de todos os Agentes envolvidos e aprovada pelo Conselho de Administração do ONS;
DE10. O período de transferência das medições analógicas deve ser parametrizável por centro, devendo
os sistemas ser projetados para suportar períodos de pelo menos 4 segundos;
DE11. Todas as sinalizações de estado devem ser reportadas por exceção;
DE12. O sistema de supervisão e controle da instalação ou a unidade terminal remota deve estar apto a
responder a varreduras de integridade feitas pelo ONS que podem ser periódicas, com período
parametrizável, tipicamente a cada uma hora, sob demanda ou por evento, como por exemplo uma
reinicialização dos recursos de supervisão e controle do ONS;
DE13. Os sistemas de supervisão e controle local ou as unidades terminais remotas de cada instalação
com equipamentos na Rede de Supervisão devem ser capazes de armazenar o selo de tempo das
sinalizações com uma exatidão melhor ou igual a 1 milisegundo, com sincronismo por GPS;
DE14. O período de aquisição destas grandezas pelos centros do ONS deve estar de acordo com os
padrões exigidos pelos sistemas de CAG dos centros de operação designados pelo ONS (Principal,
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Interligação e de Transferência), tipicamente da ordem de 2 segundos;
DE15. Todas as medições devem ser obtidas da mesma fonte de informação de tal forma que se garanta
que todos os sistemas as recebam exatamente iguais, mesmo que transmitidas para diferentes centros em
diferentes enlaces e protocolos;
DE16. Todas as medições de tensão devem ser efetuadas por equipamentos cuja classe de precisão
garanta uma exatidão mínima de 1% e as demais de 2%. Tal exatidão deve englobar toda a cadeia de
equipamentos utilizados, tais como transformadores de corrente, de tensão, transdutores, conversores
analógico/digital, etc.;
DE17. Define-se como idade máxima do dado o tempo máximo decorrido entre o instante de ocorrência
de seu valor na instalação (processo) e sua recepção no(s) centro(s) designado(s) pelo ONS. O tempo
necessário para a chegada de um dado ao centro designado pelo ONS inclui o tempo de aquisição do
dado na instalação, processamento da grandeza e sua transmissão através dos enlaces de comunicação
até o centro. Nessas condições:
(1) A idade máxima de um dado coletado por varredura (periodicamente) deve ser inferior à soma do
tempo de varredura do mesmo adicionado de:
(a) 4 segundos em média;
(b) 10 segundos no máximo;
(2) A idade máxima de um dado coletado por exceção deve ser inferior a 8 segundos;
DE18. Todos os períodos de aquisição acima especificados devem ser parametrizáveis, sendo que os
valores apresentados se constituem em níveis mínimos;
DE19. Sempre que os dados analógicos coletados e transferidos para o ONS forem filtrados por banda
morta, o valor da mesma deve ser definido de comum acordo entre o ONS e o Administrador. As
definições obtidas nestes acordos não devem prejudicar a exatidão das medidas;
DE20. As unidades terminais remotas ou os sistemas de supervisão e controle das instalações devem ser
capazes de armazenar informações para o seqüenciamento de eventos com uma resolução entre eventos
menor ou igual a 5 milisegundos. Valores de resolução menores a este podem ser estabelecidos pelo
ONS em conjunto com os Administradores desde que venha a ser comprovada a sua viabilidade no
tocante à disponibilidade de recursos tecnológicos a custos a adequados. A exatidão do selo de tempo
associado a cada evento deve ser menor ou igual 1 milisegundo;
DE21. A base de tempo utilizada para o registro da seqüência de eventos deve ser a mesma utilizada
para a definição do selo de tempo das sinalizações de estado;
DE22. A disponibilidade dos recursos de supervisão e controle fornecidos pelo SSC para a operação de
determinado Centro do ONS, deve ter os seguintes valores mínimos aceitáveis:
(1) Para unidades terminais remotas ou sistemas de supervisão e controle local de instalações críticas:
98,5% em base anual;
(2) Para unidades terminais remotas ou sistemas de supervisão e controle local das demais instalações:
97,5% em base anual;
(3) Para concentradores de dados e Instalação global: 99% em base anual;
DE23. A média dos tempos em que os recursos de supervisão e controle fornecidos pelo SSC para a
operação de determinado Centro do ONS não violaram o conceito de qualidade, num período de
observação, é definido como critério de qualidade desse serviço. Os valores mínimos aceitáveis são:
(1) Para unidades terminais remotas ou sistemas de supervisão e controle local de instalações críticas:
98,5% em base anual;
(2) Para unidades terminais remotas ou sistemas de supervisão e controle local das demais instalações:
97,5% em base anual;
(3) Para concentradores de dados e Instalação global: 99% em base anual;
Essas requisitos de desempenho foram extraídos dos submódulos 2.5, 10.1 e 10.19 dos Procedimentos
de Rede elaborado pelo ONS (ONS, 2002)
Restrições Específicas:
• Restrições adicionais, específicas para cada Sistema de Supervisão e Controle devem ser obtidas a
partir de informações do Administrador do sistema e das entidades envolvidas na operação, proteção e
manutenção do sistema; num processo licitatório essas informações podem ser obtidas inicialmente do
edital de licitação; como exemplo são listadas a seguir algumas das restrições não funcionais verificadas
em editais de processos licitatórios:
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RE1. Condições ambientais para operação do sistema (temperatura ambiente < 40C, umidade relativa de
50 a 90%, temperatura no interior dos painéis < 55C) (EPTE, 1998);
RE2. Consoles de IHC redundantes (EPTE, 1998);
RE3. Capacidade mínima de registro em tempo real de 300 alarmes e 300 eventos (EPTE, 1998);
RE4. Disponibilidade: 99,99% para funções essenciais e 99,95% para o sistema completo (CPFL, 2002);
RE5. Tempo médio entre falhas do sistema: MTBF > 20.000 horas (CPFL, 2002);
RE6. Tempo médio para reparo do sistema: MTTR < 2 horas (CPFL, 2002);
RE7. Tempo para atualização de grandezas analógicas no ONS < 4 segundos (CEMIG, 2002);
RE8. Tempo para atualização de estados no ONS < 2 segundos (CEMIG, 2002);
RE9. Tempo para atualização de estados na IHC da SE < 1 segundo (CEMIG, 2002);
RE10. Tempo de atualização de pontos analógicos na SE < 5 segundos (FURNAS, 2002);
RE11. Tempo de atualização de telas na SE < 1 segundo (CEMIG, 2002);
RE12. Tempo para execução de comando remoto de mudança de estado < 2,5 segundos (CPFL, 2002);
RE13. Possibilitar a expansão física e lógica do sistema em no mínimo 20% (FURNAS, 2002);
RE14. Ocupação máxima dos processadores de 70% (FURNAS, 2002);
RE15. Reserva mínima de memória de 30% (FURNAS, 2002);
RE16. Medidas analógicas devem ser enviadas ao ONS com o atributo de validade (FURNAS, 2002);
RE17. Falha de unidades remotas não pode causar acionamento incorreto nas saídas (FURNAS, 2002)

Para complementar a especificação do negócio, considerando-se o modelo

ODP, deve ainda ser elaborada a especificação do ponto de vista da informação,

constituída dos modelos invariante, estático e dinâmico do SSC.

O esquema invariante identifica as propriedades que se mantém constantes

mesmo com a mudança de estado dos objetos. Essas propriedades essencialmente

representam as restrições que o objeto deve obedecer, mostrando por exemplo a quais

entidades são aplicados os requisitos estabelecidos no contrato ambiental do objeto.

Partindo-se das restrições contratuais especificadas na tabela 2.4 podem ser

identificadas as condições invariantes que um SSC genérico deve atender, resultando

no diagrama invariante apresentado na figura 2.9.

É utilizado um diagrama de classes em UML para representar esse modelo,

sendo as políticas e demais restrições apresentadas como objetos de interface (uma

vez que a UML não possui representação específica para invariantes no diagrama de

classes).
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Figura 2.9: Esquema invariante para o SSC
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Também deve ser observado que as atividades específicas de proteção dos

equipamentos não são consideradas neste diagrama por estarem fora do escopo do

SSC. Essas funções são implementadas pelo Sistema de Proteção (SP), que contém

outros equipamentos do processo (por exemplo: relês de proteção para as linhas de

transmissão), não sendo dependentes das funções de supervisão e controle do SSC.

O diagrama dinâmico e estático identifica os estados que o objeto pode assumir

e as ações dinâmicas que causam as mudanças de estado. Partindo-se das restrições

contratuais da tabela 2.4 e considerando-se as seqüências operacionais típicas

referentes ao telecomando remoto de equipamentos e a supervisão de estados

(obtidas de especificações técnicas contidas em editais de subcontratação de

empresas estatais do setor elétrico e da experiência do autor deste trabalho)

identificam-se os estados e as ações dinâmicas do sistema, conforme representado no

diagrama de atividades em UML da figura 2.10.
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Figura 2.10: Esquema estático e dinâmico para o SSC
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3 APLICAÇÃO DA MERUSA

Neste capítulo apresentam-se os resultados da aplicação da MERUSA para a

especificação dos requisitos de segurança e usabilidade de um sistema digital

desenvolvido a partir da meta-arquitetura dos Sistemas de Transmissão do SIN, tendo

como objetivo a verificação da aplicabilidade dessa metodologia (AVELINO, 2005).

O ciclo de vida completo de um sistema digital, considerando-se a MERUSA,

pode ser representado pelas atividades da figura 3.1 (AVELINO, 2005).

Observa-se na figura 3.1 o elevado grau de possíveis realimentações entre as

várias etapas de desenvolvimento do sistema.

A avaliação da metodologia realizada neste trabalho é restrita à primeira

iteração do ciclo de desenvolvimento, uma vez que o enfoque deste estudo de caso é

a especificação de requisitos. Essa primeira iteração envolve as etapas iniciais

associadas a elaboração da especificação de requisitos do sistema (consistindo das

atividades das fases I a IV representadas na figura 3.1). O detalhamento dessas fases

é apresentado na figura 3.2.

As informações de referência do Sistemas de Transmissão do SIN são aquelas

apresentadas no modelo de negócio desenvolvido no capítulo 2 deste trabalho (em

especial a descrição da meta-arquitetura e o contrato ambiental do Sistema de

Supervisão e Controle). Além dessas informações obtidas através de documentos do

ONS foram utilizados também dados de campo (entrevistas com operadores,

desenvolvedores e especialistas do domínio) de uma Subestação de Transmissão da

Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) para as atividades

relacionadas com análise de tarefas e identificação dos cenários de operação (cujo

relatório é apresentadas nos Anexos A e B).
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Figura 3.1: Atividades principais do ciclo de vida de um sistema (utilizando a MERUSA)
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Figura 3.2: Atividades principais da MERUSA (AVELINO, 2005)
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As atividades apresentadas nas figuras 3.1 e 3.2 aplicam-se a qualquer ciclo de

desenvolvimento de sistema, não sendo exclusivas para o desenvolvimento de

sistemas de supervisão e controle de sistemas elétricos. As seções seguintes

apresentam a descrição detalhadas das atividades apresentadas na figura 3.2, tendo

como objetivo a obtenção da especificação de requisitos inicial (resultante da

primeira iteração do ciclo de desenvolvimento previsto na metodologia) para um

Sistema de Supervisão e Controle de Subestação de Transmissão de Energia (SSC-

STE).

Deve ser observado que nessa primeira iteração do ciclo de desenvolvimento o

nível de conhecimento a respeito do sistema ainda é limitado, não sendo possível a

realização das atividades previstas com elevado nível de detalhamento. Entretanto, ao

final desse primeiro ciclo de refinamento da arquitetura já se possui uma

especificação inicial de requisitos do sistema. Esse resultado, apesar de inicial, já

pode ser comparado com o conjunto de especificações de requisitos apresentado nos

documentos de especificação de sistema, elaborados por empresas concessionárias de

transmissão de energia nacionais, para subcontratação de sistemas de supervisão e

controle de sistemas de transmissão de energia.

Comparando-se ambos os conjuntos de requisitos podem ser analisados os

aspectos de completeza, precisão, não ambigüidade e rastreabilidade dos requisitos

elicitados obtidos com a utilização da metodologia proposta em relação aos

requisitos exigidos nos editais de subcontratação desse tipo de sistemas (elicitados de

modo ad hoc por especialistas do domínio das empresas concessionárias de

transmissão de energia nacionais).

3.1 Detalhamento das Atividades da MERUSA

Esta seção descreve de modo sucinto as atividades realizadas para a aplicação

da MERUSA a um Sistema de Supervisão e Controle de Subestação de Transmissão

de Energia (SSC-STE) integrado ao Sistema Interligado Nacional (SIN), tendo-se

como referência as atividades apresentadas na figura 3.2.
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As atividades seguintes são enumeradas seqüencialmente para facilitar a sua

identificação e representam a ordem em que foram desenvolvidas pelo autor deste

trabalho. Entretanto, o ideal é que o empreendimento possua uma equipe de

desenvolvimento multidisciplinar, onde várias dessas atividades possam ser

realizadas em paralelo (conforme representado na figura 3.2), propiciando um melhor

desempenho do processo de desenvolvimento e uma melhor eficácia das atividades

que envolvem a análise integrada dos requisitos com os vários especialistas (uma vez

que esta atividade depende dos resultados das atividades paralelas de análise de

segurança e de avaliação de usabilidade).

A sincronização dessas atividades deve ser realizada pelo coordenador técnico

do empreendimento em função dos recursos disponíveis, complexidade do

desenvolvimento do sistema, prazos e custos de execução contratados. Deve ser

observado também que neste trabalho as atividades específicas de gerenciamento do

projeto (tais como planejamento da estratégia de desenvolvimento, alocação de

recursos, controle físico e financeiro de contrato) não são detalhadas. O mesmo

ocorre para as atividades que transcendem a etapa inicial de especificação de

requisitos (tais como as atividades relativas ao detalhamento do projeto,

desenvolvimento, instalação e operação do sistema), uma vez que essas etapas do

processo de desenvolvimento já são bem conhecidas (existindo diversas técnicas e

métodos consagrados) e não apresentam a mesma criticidade para o sucesso do

empreendimento como as etapas iniciais de especificação de requisitos.

As atividades a serem realizadas na primeira iteração do ciclo de

desenvolvimento do SSC-STE são as seguintes (figura 3.2):

� Atividade 1.1 - Identificação do Negócio e da Organização: nesta etapa

identificam-se as necessidades básicas do Sistema Interligado Nacional,

definindo-se os objetivos do negócio, as necessidades da organização

proprietária do sistema (retorno esperado do empreendimento e formas de

atuação da organização), as comunidades e os atores envolvidos com o

empreendimento, as restrições contratuais (limitações legais, restrições de

órgãos reguladores, regras globais da organização), filosofias e
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procedimentos da organização com relação ao desenvolvimento, operação,

manutenção e expansão dos sistemas envolvidos com o negócio. Essa

identificação é baseada na pesquisa de normas reguladoras, modelos

institucionais e procedimentos estabelecidos pelo Operador Nacional do

Sistema, editais de subcontratação de empresas estatais do setor elétrico e

normas de outros órgãos reguladores que associados à comunidade do setor

elétrico (EPTE, 1998), (ANA, 2001), (CEMIG, 2002), (CPFL, 2002),

(FURNAS, 2002), (ONS, 2002), (IBAMA, 2003), (MMA, 2003), (MME,

2003);

� Atividade 1.2 - Definição dos Requisitos do Negócio: nesta etapa utilizam-

se as informações coletadas na atividade 1.1 e elabora-se um modelo de

negócio (baseado no modelo ODP) para a definição dos requisitos iniciais

do Sistema de Interligado Nacional;

� Atividade 2.1 - Identificação dos Objetivos e Cenários do Sistema: nesta

etapa detalha-se o modelo de negócio elaborado na atividade 1.2 até um

nível de abstração onde possam ser identificados os objetivos a serem

atingidos pelo Sistema de Supervisão e Controle de Subestação de

Transmissão de Energia (SSC-STE) integrado ao Sistema Interligado

Nacional (SIN), bem como os cenários globais de atuação do sistema;

� Atividade 2.2 - Elicitação dos Requisitos do Domínio: nesta etapa elicitam-

se os requisitos do SSC-STE a partir dos objetivos já identificados na

atividade 2.1. O processo de elicitação ocorre com a elaboração do contrato

ambiental do SSC em relação às comunidades envolvidas no SIN,

utilizando-se o meta-modelo do SIN apresentado na figura 2.8. Nesse

contrato identificam-se as obrigações, possibilidades de expansões,

características de desempenho e restrições do sistema com base no modelo

de negócios previamente elaborado. Elicitam-se também os casos de uso do

sistema, para montagem dos cenários (podendo ser utilizada a representação

UCM), sendo que nesse processo eventualmente os cenários iniciais podem

ser revisados para acomodarem novas situações operacionais identificadas;
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� Atividade 2.3 - Descrição da Arquitetura: nesta etapa elabora-se uma

primeira versão da arquitetura do sistema, conforme os cinco pontos de vista

do modelo ODP (para cada ponto de vista do modelo podem ser elaboradas

mais que uma versão de arquitetura - denominadas arquiteturas candidatas -

que serão avaliadas na etapa de análise). Como ferramentas de representação

são utilizadas nesta etapa os diagramas UML acompanhados de descrições

textuais dos elementos das arquiteturas (rationale). Essa atividade recebe

realimentação da atividade 3.4, uma vez que a construção dos cenários de

segurança pode evidenciar a necessidade de alteração de elementos e/ou

estruturas na arquitetura do sistema;

� Atividade 2.4 - Construção de Cenários: nesta etapa elabora-se um modelo

de objetivos, baseado na linguagem GRL, e um modelo dos cenários,

baseado na representação UCM (com o refinamento dos casos de uso

identificados na atividade 2.2), sendo realizada uma verificação cruzada

entre objetivos e cenários, de modo a maximizar a completeza da

especificação inicial de requisitos. Nesse processo eventualmente os

cenários iniciais podem ser revisados, bem como as definições de

arquitetura podem ser revistas para a adequação a novos cenários e/ou novos

objetivos. Essa atividade recebe realimentação das atividades 3.4 e 4.5, uma

vez que tanto a construção dos cenários de segurança como o processo de

reengenharia do trabalho podem identificar novas necessidades com relação

aos cenários de operação (que por sua vez pode levar a redefinições da

arquitetura). Dessa forma, o coordenador do processo de desenvolvimento

deve prever um ponto de sincronização para a verificação da consistência

entre os resultados das atividades 2.3, 2.4, 3.4 e 4.5;

� Atividade 2.5 - Construção dos Modelos de Arquiteturas: nesta etapa é

realizado o detalhamento da atividade 2.3, onde cada ponto de vista de

arquitetura é modelado (utilizando-se representações em UML) e

implementado (utilizando-se recursos de simulação ou prototipação), de

modo que possam ser avaliadas as características de cada arquitetura;
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� Atividade 2.6 - Avaliação da Sensibilidade das Arquiteturas: nesta etapa é

verificada uma avaliação sistemática dos requisitos originais em relação às

características apresentadas nas várias visões da arquitetura. Quando

existirem mais de uma alternativa de implementação de arquitetura para um

mesmo requisito é realizada uma análise de sensibilidade de cada arquitetura

candidata em relação ao requisito específico, estabelecendo uma associação

entre os requisitos e as características da arquitetura (rationale);

� Atividade 3.1 - Identificação dos Perigos e Objetivos de Segurança: nesta

etapa identificam-se os perigos e objetivos de segurança a partir das

informações do modelo de negócio elaborado na atividade 1.2, elaborando-

se uma lista de perigos;

� Atividade 3.2 - Elicitação dos Requisitos Globais e Cenários de Segurança:

nesta etapa elabora-se um modelo preliminar de Análise de Árvore de

Falhas (Fault Tree Analysis – FTA) e estabelecem-se as restrições básicas

relacionadas com a segurança do sistema (requisitos globais de segurança).

A elaboração dessa análise baseia-se no contrato ambiental do SSC em

relação às comunidades envolvidas no SIN (utilizando-se o meta-modelo do

SIN apresentado na figura 2.8), onde as obrigações, possibilidades de

expansões e restrições do sistema podem ser identificadas. Também nesta

etapa elabora-se a Análise de Erros de Ação (Action Error Analysis - AEA),

para auxiliar na identificação dos cenários de acidente. A montagem da

árvore de falhas e a análise de erros de ações do operador permitem

identificar os eventos iniciadores e os cenários básicos de ocorrência dos

mesmos, podendo ser utilizada a representação UCM para seu registro.

Essas análises podem indicar a necessidade de revisão dos objetivos iniciais

de segurança em função dos requisitos globais identificados ou de novas

situações operacionais verificadas durante a elicitação dos requisitos de

segurança;

� Atividade 3.3 - Elicitação dos Requisitos Específicos de Segurança: nesta

etapa os requisitos globais de segurança são decompostos em requisitos de



MERUSA: Caso de Estudo – SSC-STE 59

segurança específicos para cada ponto de vista do modelo ODP (podendo-se

chegar a requisitos de módulo ou submódulo do sistema de acordo com o

nível de abstração da arquitetura existente). Nesse processo identificam-se

também as ações inseguras associadas a cada ponto de vista. Esses

resultados são provenientes dos modelos FTA e AEA, considerando-se a

descrição da arquitetura (ou arquiteturas) do sistema;

� Atividade 3.4 - Construção dos Cenários de Segurança: nesta etapa são

elaborados os cenários de segurança utilizando-se uma Análise de Árvore de

Eventos (Event Tree Analysis – ETA) para a determinação dos cenários de

acidente decorrentes de cada evento iniciador. A verificação da completeza

dessa análise pode ser realizada utilizando-se a modelagem conjunta dos

objetivos de segurança, baseado na linguagem GRL, com um modelo dos

cenários, baseado na representação UCM, sendo essa verificação realizada

pela análise cruzada dos dois modelos. O resultado dessa análise pode levar

a revisão dos objetivos de segurança se forem detectadas lacunas entre os

objetivos de segurança e os cenários previstos; esse resultado também pode

implicar em alterações na descrição da arquitetura do sistema (atividade

2.3), na construção de cenários do sistema (atividade 2.4) ou na

reengenharia do trabalho (atividade 4.5), bem como pode ser alterado em

função dos resultados dessas mesmas atividades;

� Atividade 3.5 - Análise de Riscos: nesta etapa elabora-se a análise de risco

do sistema considerando-se os requisitos de segurança já elicitados na

atividade 3.3. Essa análise é baseada nas ferramentas de Análise de Árvore

de Falhas (Fault Tree Analysis – FTA), Análise de Perigos e Operabilidade

(Hazards and Operability Analysis – HAZOP) e Avaliação Probabilística de

Risco (PRA – Probabilistic Risk Assessment), que permitem identificar os

principais riscos relacionados aos objetivos de segurança do sistema,

considerando-se os vários pontos de vista de arquitetura do sistema, bem

como considerando-se as alternativas de arquiteturas dentro de cada ponto

de vista. A identificação dos riscos principais do sistema permite a
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focalização da análise de segurança nos aspectos mais críticos para a

segurança (tanto com relação aos requisitos como aos cenários de

segurança);

� Atividade 3.6 - Análise de Segurança (independente): nesta etapa elabora-se

a análise de segurança do sistema para a verificação da satisfação dos

requisitos de segurança. Essa atividade é conduzida de forma independente

em relação a análise dos demais requisitos, sendo baseada nas ferramentas

de Análise de Árvore de Falhas (Fault Tree Analysis – FTA) e de Análise de

Modos de Falha, Efeitos e Criticidade (Failure Modes, Effects and

Criticality Analysis – FMECA). Nessa atividade também são considerados

os vários pontos de vista de arquitetura do sistema e as alternativas de

arquiteturas dentro de cada ponto de vista, permitindo a verificação da

satisfação dos requisitos de segurança em cada alternativa de arquitetura;

� Atividade 3.7 - Análise de Segurança Integrada: nesta etapa as conclusões e

recomendações da análise de segurança independente são comparadas com

os resultados da análise de outros requisitos (atividades 5.1 e 4.9) para a

identificação de eventuais conflitos, eventualmente gerando a necessidade

de revisão na própria análise, para considerar situações ainda não

contempladas ou para verificar o efeito da adoção de recomendações das

outras análises (avaliação de sensibilidade dos requisitos). Como resultado

dessa etapa tem-se a atualização do estado de atendimento dos requisitos de

segurança do sistema, podendo também ser evidenciada a necessidade de

revisão na especificação dos objetivos de segurança (disparando nova

iteração no processo de especificação de requisitos de segurança). Essa

atividade é conduzida de forma conjunta com relação a análise dos demais

requisitos, sendo baseada nas ferramentas de Análise de Árvore de Falhas

(Fault Tree Analysis – FTA) e de Análise de Modos de Falha, Efeitos e

Criticidade (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis – FMECA);

� Atividade 4.1 - Identificação do Perfil do Usuário e Análise de Tarefas:

nesta etapa identificam-se as características dos usuários do sistema e
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realiza-se a análise de tarefas contextual do sistema. A realização dessas

atividades é auxiliada por métodos de observação de campo, estudo de

campo pró-ativo, entrevistas com os usuários e questionários para a

identificação dos usuários e de suas tarefas, além das funcionalidades já

identificadas no modelo de negócio elaborado na atividade 1.2;

� Atividade 4.2 - Identificação dos Princípios de IHC e Restrições

Ambientais: nestas atividades definem-se os princípios de projeto da

interface homem-computador (baseando-se em recomendações da literatura

de usabilidade, normas de interface para o domínio, filosofia de interface

utilizada pela organização e contratos associados com a operação do

sistema) e especificam-se as restrições e potencialidades relacionadas com o

ambiente de desenvolvimento da IHC (baseando-se nas limitações e

recursos de interface fornecidos pela plataforma tecnológica selecionada e

pelos recursos disponíveis no ambiente de operação;

� Atividade 4.3 - Elicitação dos Requisitos de Usabilidade: nesta etapa

definem-se os objetivos de usabilidade e suas métricas para cada ponto de

vista do modelo ODP em função dos resultados das atividades 4.1 e 4.2. Na

realização dessa atividade podem ser utilizados métodos de observação de

campo, estudo de campo pró-ativo, entrevistas com usuários, questionários,

estudo de foco, tempestade cerebral e simulação de cenários. Essa atividade

pode interagir com o processo de descrição da arquitetura (atividade 2.3) na

medida em que determinados atributos de usabilidade podem ser

dependentes das definições de arquitetura (especialmente nos pontos de

vista de informação e tecnologia), assim como determinadas características

da arquitetura também pode ser alteradas pelos requisitos de usabilidade

(especialmente nos pontos de vista de informação e de tecnologia);

� Atividade 4.4 - Elaboração do Guia de Estilo de IHC: nesta etapa definem-

se os princípios que devem orientar o projeto da interface homem-

computador (único para todos os pontos de vista do sistema), com base nos

requisitos de usabilidade elicitados e nas regras de projeto definidas na
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atividade 4.2. Esse documento acompanha a evolução do projeto, podendo

ser atualizado a cada nova iteração evolutiva da IHC;

� Atividade 4.5 - Reengenharia do Trabalho: nesta etapa realiza-se a revisão

da organização das tarefas e do fluxo de trabalho objetivando sua

simplificação, bem como sua otimização com a incorporação das

características de automação oferecidas pelo novo sistema. Para a realização

dessa atividade podem ser utilizados métodos de estudo de campo pró-ativo,

entrevistas com os usuários, estudo de foco, tempestade cerebral e

simulação de cenários. Em função dessa revisão da organização do trabalho

pode ser necessária a revisão das tarefas analisadas na atividade 4.1, bem

como essa revisão pode implicar em alterações na construção de cenários do

sistema (atividade 2.4) e/ou na construção dos cenários de segurança

(atividade 3.4). Deve-se considerar também que a construção dos cenários

de segurança (atividade 3.4) pode interferir na definição dessa reorganização

de tarefas, devendo ser sincronizadas essas duas atividades;

� Atividade 4.6 - Projeto da IHC: nesta etapa elabora-se o projeto da interface

homem-computador, utilizando-se as definições do guia de estilo de

usabilidade. O nível de detalhe do projeto depende do estágio de

desenvolvimento do sistema (inicialmente o projeto corresponde a telas

padronizadas evoluindo para o projeto detalhado da IHC), devendo ser o

suficiente para a realização da avaliação de usabilidade dessa interface;

� Atividade 4.7 - Prototipação da IHC: nesta etapa realiza-se a implementação

do projeto da IHC na forma de protótipos, sendo utilizados protótipos de

baixa fidelidade (seqüência de cenários e maquetes) para os estágios iniciais

de especificação e protótipos alta fidelidade (funcionais) nos estágios mais

detalhados de especificação;

� Atividade 4.8 - Avaliação de Usabilidade (independente): nesta etapa é

realizada a avaliação de usabilidade sobre os protótipos para a verificação da

satisfação desses requisitos. Essa atividade é conduzida de forma



MERUSA: Caso de Estudo – SSC-STE 63

independente em relação a análise dos demais requisitos, sendo baseada nos

métodos de avaliação por inspeção e teste (especialmente o walkthrough

pluralista, walkthrough cognitivo e a avaliação heurística de usabilidade).

Nessa atividade também são considerados os vários pontos de vista de

arquitetura do sistema e as alternativas de arquitetura dentro de cada ponto

de vista, permitindo a comparação da usabilidade entre as arquiteturas

alternativas. O resultado dessa avaliação pode implicar numa evolução

(refinamento) do guia de estilo de usabilidade (atividade 4.4), bem como

pode gerar uma nova iteração no ciclo de projeto da IHC (atividade 4.6);

� Atividade 4.9 - Análise de Usabilidade Integrada: nesta etapa as conclusões

da avaliação de usabilidade independente são comparadas com os resultados

da análise de outros requisitos funcionais (atividade 5.1) para a identificação

de eventuais conflitos, eventualmente gerando a necessidade de novas

avaliações de usabilidade (e consequentemente de novos protótipos) para

considerar cenários ainda não analisados ou para verificar o efeito da adoção

de recomendações das outras análises que tenham impacto na IHC

(avaliação de sensibilidade dos requisitos). O resultado dessa etapa consiste

da atualização do estado de atendimento dos requisitos de usabilidade do

sistema, podendo também ocorrer a necessidade de revisão na análise de

tarefas ou de mudanças no perfil do usuário (disparando nova iteração no

processo de especificação de requisitos de usabilidade). Essa atividade é

conduzida de forma conjunta com relação a análise dos demais requisitos,

sendo baseada nas ferramentas de walkthrough pluralista, avaliação

heurística de usabilidade e inspeção de características;

� Atividade 5.1 - Análise dos Requisitos Integrados: nesta etapa os requisitos

são analisados de um modo conjunto, considerando os resultados das

análises específicas de cada RNF (atividades 3.7 e 4.9), cujo objetivo é

identificarem-se potenciais conflitos ou lacunas na especificação de

requisitos. Essa atividade baseia-se na verificação cruzada dos resultados

das diversas análises realizadas em cada grupo de especialistas (utilizando-
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se ferramentas de inspeção do tipo reuniões de revisão de projeto e/ou

análises de walkthrough), devendo ter participação ativa dos diversos

stakeholders envolvidos com o sistema. Eventualmente nesse processo pode

ser necessária a revisão de alguma análise para a identificação desses

conflitos ou para o estudo de alternativas de arquitetura;

� Atividade 5.2 – Análise de Compromissos: nesta etapa os resultados da

análise integrada são considerados para a tomada de decisão sobre

compromissos conflitantes entre requisitos, realizando-se análises de risco

entre as possíveis alternativas. Essa etapa caracteriza-se também pela

verificação dos pontos de conformidade previstos no modelo ODP para

garantir que os requisitos presentes em cada ponto de vista de arquitetura

estão sendo atendidos e são coerentes entre si. A verificação da

conformidade entre visões é obtida a partir dos resultados das análises dos

requisitos que são comuns aos vários pontos de vista. Como resultado dessa

etapa tem-se a atualização do estado de atendimento dos requisitos do

sistema, onde pode ser constatada a necessidade de revisão dos objetivos e

cenários de especificação de requisitos (disparando nova iteração no

processo de especificação de requisitos) ou pode ser permitido o

prosseguimento do desenvolvimento do sistema (etapas de

desenvolvimento, instalação e operação do sistema).

Conforme observado na figura 3.2 a especificação dos requisitos do sistema,

bem como a definição da sua arquitetura do sistema dependem inicialmente da

identificação das necessidades do negócio, das características operacionais e

funcionais do sistema (incluindo as características dos seus usuários) e das

características da informação tratada pelo sistema. Para a obtenção dessas

informações referentes a um Sistema de Supervisão e Controle de Subestação de

Transmissão de Energia (SSC-STE) aplicado ao Sistema Interligado Nacional (SIN)

utiliza-se a seguinte estratégia: identifica-se a comunidade do Setor Elétrico (tabela

2.1), identifica-se a comunidade do SIN (tabela 2.2), identifica-se a comunidade dos

Sistemas de Transmissão de Energia (tabela 2.3) e finalmente (descendo mais um
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nível de abstração) descreve-se a especificação do negócio (baseado num modelo

ODP) para os Sistemas de Transmissão de Energia integrantes do SIN, o qual é

representado através de uma meta-arquitetura do negócio (figura 2.8), do seu contrato

ambiental (tabela 2.4), dos diagramas invariantes (figura 2.9) e diagramas estáticos e

dinâmicos dos objetos de informação do sistema (figura 2.10).

As seções seguintes descrevem os resultados obtidos pelo autor deste trabalho,

com a aplicação da MERUSA, em cada uma das atividades apresentadas na figura

3.2, para a primeira iteração da especificação de requisitos de um Sistema de

Supervisão e Controle de Subestação de Transmissão de Energia (SSC-STE)

integrado ao Sistema Interligado Nacional (SIN) (ONS, 2002), (MME, 2003).

3.2 Atividade 1.1 - Identificação do Negócio e da Organização

A identificação das necessidades básicas do Sistema Interligado Nacional (SIN)

é baseada na pesquisa de normas reguladoras, modelos institucionais e

procedimentos estabelecidos pelo Operador Nacional do Sistema, editais de

subcontratação de empresas estatais do setor elétrico e normas de outros órgãos

reguladores que associados à comunidade do setor elétrico (EPTE, 1998), (ANA,

2001), (CEMIG, 2002), (CPFL, 2002), (FURNAS, 2002), (ONS, 2002), (IBAMA,

2003), (MMA, 2003), (MME, 2003).

Para facilitar a identificação de todas as comunidades envolvidas com a

definição, desenvolvimento, operação e manutenção de sistemas associados ao SIN é

elaborado um diagrama de três níveis de abstração (figura 2.5) que permite uma

visualização hierarquizada dessas comunidades.

A análise da documentação citada permite identificar as três principais

comunidades (Setor Elétrico, Sistema Interligado Nacional e Sistema de

Transmissão), descrevendo o seu escopo, objetivos, responsabilidades dos papéis

executados dentro da comunidade, objetos e suas atividades e as políticas que

orientam cada comunidade (tabelas 2.1, 2.2 e 2.3).
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A figura 2.7 apresenta um diagrama com o resumo dos relacionamentos entres

as principais entidades envolvidas com a definição do Sistema de Transmissão de

Energia dentro do SIN.

3.3 Atividade 1.2 - Definição dos Requisitos do Negócio

Para a definição dos requisitos do negócio é elaborada uma meta-arquitetura

para um Sistema de Transmissão de Energia para o Setor Elétrico Brasileiro, baseada

nos conceitos do modelo ODP (figura 2.8).

A identificação dos requisitos do negócio para um Sistema de Supervisão e

Controle de Subestação de Transmissão de Energia (SSC-STE) integrado ao SIN é

realizada, dentro do modelo de negócio desse empreendimento, na descrição do

contrato entre este objeto e o seu ambiente (denominado de contrato ambiental do

SSC). Esse contrato especifica os objetivos do SSC, as responsabilidades dos papéis

nele existentes, os objetos externos e suas atividades, as pré-condições para

relacionamento com o SSC, as pós-condições após relacionamento com o SSC, as

condições invariantes, as obrigações (OB), as possibilidades de expansões (PE), as

proibições de comportamento (PR), o desempenho (DE) e as restrições específicas

(RE) desse objeto (tabela 2.4), sendo essas últimas características considerados os

requisitos do negócio.

Portanto, a partir da tabela 2.4 podem ser identificados os requisitos do negócio

de supervisão e controle de subestação de transmissão de energia para o SIN, que

consistem de: 28 obrigações (OB01 a OB28), 4 possibilidades de expansões (PE01 a

PE04), 7 proibições (PR01 a PR07), 23 requisitos de desempenho (DE01 a DE23) e

17 restrições específicas (RE01 a RE17).

3.4 Atividade 2.1 - Identificação dos Objetivos e Cenários do Sistema

Os objetivos globais (OG) do SSC-STE são os seguintes (identificados a partir

do contrato ambiental do SSC apresentado na tabela 2.4):
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� OG01: supervisionar e controlar o fluxo de energia elétrica através das

linhas de transmissão e subestações;

� OG02: fornecer informações a Centros Remotos de Supervisão e Controle

para permitir a coordenação regional e nacional do fluxo eletroenergético no

Sistema Interligado Nacional;

� OG03: assegurar a segurança, confiabilidade, disponibilidade, qualidade e

custo do suprimento da energia ao mercado consumidor dentro de padrões

técnicos e regras de mercado estabelecidas pela ANEEL.

Os cenários globais de operação do SSC-STE podem ser identificados a partir

dos Procedimentos de Rede estabelecidos pelo Operador Nacional do Sistema (ONS)

no submódulo 10.1 – “Conceituação Geral dos Procedimentos da Operação” e

detalhados nos demais submódulos do capítulo 10 dessa referência. Esses cenários

podem ser classificados como (ONS, 2002):

� CN01: execução do programa diário de operação (Submódulo 10.6);

� CN02: controle da transmissão em operação normal (Submódulo 10.9);

� CN03: operação em contingência (Submódulo 10.10);

� CN04: recomposição da rede de operação após perturbação (Submódulo

10.11);

� CN05: gerenciamento da carga (Submódulo 10.12).

3.5 Atividade 2.2 - Elicitação dos Requisitos do Domínio

Como na elaboração dos requisitos do negócio, identificados no contrato

ambiental do SSC com as comunidades envolvidas no SIN (tabela 2.4), já foram

considerados de modo sistemático (seguindo o modelo de negócio conforme proposta

ODP): os Procedimentos de Rede do ONS (órgão normativo), as especificações de

concessionárias de energia para subcontratação de sistemas típicos do domínio

(ponto de vista do usuário do sistema) e a experiência do autor (ponto de vista do
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desenvolvedor do sistema), então pode-se considerar que esses requisitos de negócio

representam bem os requisitos iniciais do SSC-STE. Assim, neste caso, o processo de

elicitação de requisitos consiste no reagrupamento dos requisitos do negócio

(identificados como obrigações, possibilidades de expansões, proibições,

características de desempenho e restrições específicas do modelo de negócio) em

classes de requisitos do sistema para que possam ser mais facilmente controlados e

analisados.

Conforme representado no diagrama de classes do esquema invariante do

modelo de informação do negócio (figura 2.9), os requisitos do negócio podem ser

subdivididos nos seguintes classes: políticas de aquisição de dados (AQD), políticas

de tratamento de dados (TTD), políticas de registro de dados (RGD), políticas de

interface homem-computador (IHC), políticas de comunicação de dados (CMD),

políticas de qualidade de serviço (QoS), requisitos de desempenho (RDP) e

requisitos de segurança (RSG). Essas classes de requisitos estão associadas aos

objetivos do sistema conforme representado na figura 3.3.

Os casos de uso (UC) básicos do SSC-STE podem ser identificados a partir das

responsabilidades dos papéis do objeto SSC, especificadas no modelo de negócio do

sistema de transmissão para o SIN (conforme o seu contrato ambiental da tabela 2.4).

A tabela 3.1 apresenta os dez casos de uso básicos identificados, com os

respectivos atores envolvidos.

Deve ser observado que esses casos de uso, identificados numa primeira

iteração do desenvolvimento do sistema, apresentam elevado nível de abstração,

devendo ser detalhados em casos de uso mais simples em função do detalhamento da

arquitetura do sistema, entretanto, mesmo nesse primeiro nível de abstração estes já

podem ser utilizados para a verificação da consistência e robustez dos requisitos

elicitados.

O diagrama de casos de uso básicos do SSC-STE, representando as interações

entre os atores (internos e externos ao ambiente do SSC-STE) e os respectivos casos

de uso, são apresentados na figura 3.4.
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Figura 3.3: Associação de classes de requisitos com os objetivos do sistema

Tabela 3.1: Relação dos casos de uso básicos do SSC-STE

Caso
de Uso Descrição Atores

UC01 Supervisão da operação dos
equipamentos

Operador do SSC, CNOS, COSR/COS,
Engenharia de Manutenção

UC02 Controle e comando dos
equipamentos

Operador do SSC, CNOS, COSR/COS

UC03 Análise de informações e estatísticas
de operação das linhas de transmissão

Operador do SSC,CNOS, COSR/COS,
Engenharia de Manutenção

UC04 Supervisão das ocorrências de
proteção

Engenharia de Proteção, CNOS,
COSR/COS

UC05 Análise de distúrbios elétricos Engenharia de Proteção, CNOS,
COSR/COS

UC06 Coordenação da operação do SSC CNOS, COSR/COS

UC07 Coordenação da manutenção dos
equipamentos

Engenharia de Manutenção

UC08 Coordenação da proteção dos Engenharia de Proteção

OG01

OG02

OG03

AQD

TTD

RGD

IHC

CMD

QoS

RDP

RSG
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equipamentos

UC09 Parametrização da proteção de
equipamentos

Engenharia de Proteção

UC10 Gerenciamento de recursos do SSC Administrador do SSC

Figura 3.4: Casos de uso do SSC-STE

Escopo do SSC-STE

Ambiente
Externo ao
SSC-STE
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A tabela 3.2 apresenta, a título de exemplo, a descrição do caso de uso UC02

(controle e comando dos equipamentos). Esse caso de uso foi selecionado como

exemplo pois o mesmo está relacionado com o diagrama estático e dinâmico do SSC

apresentado no diagrama de atividades UML da figura 2.10 (que representa os

estados do sistema para telecomando remoto de equipamentos).

Tabela 3.2: Descrição do caso de uso UC02

Caso de Uso: UC02 - Controle_Comando

Cenário: CN02: controle da transmissão em operação normal

Resumo:

A partir das orientações e comandos dos centros de operação do ONS

(CNOS/COSR/COS) o sistema deve:

(a) Permitir aos operadores do sistema realizar manobras de linhas de transmissão,

reatores, capacitores, excitação de compensadores, atuações nos comutadores de tapes

e nos demais recursos de controle de tensão e reativo (controle de tensão);

(b) Permitir aos operadores do sistema realizar manobras para o controle do

carregamento de seus equipamentos, visando garantir a integridade (limites

operativos) e segurança dos mesmos (controle de carregamento).

Atores:

Operador do SSC, CNOS, COSR/COS.

Pré-condições:

Sistema de transmissão em operação normal e limites operativos de equipamentos

registrados no ONS.

Descrição:

O controle dos equipamentos é realizado por comando remoto do operador do sistema

ou por comando externo proveniente de comunicação com o CNOS/COSR/COS, que

deve ser validado para comandar o respectivo equipamento (Exceção: falha de
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comunicação com CNOS/COSR/COS). O sistema deve registrar a solicitação de

comando e verificar: a autorização de comando do solicitante, o estado do

equipamento, o estado dos automatismos do equipamento (especialmente o controle

automático de tensão e controle de carregamento), o bloqueio por intertravamentos, o

bloqueio para manutenção, o bloqueio de proteção. Quando a possibilidade da

execução do comando é verificada o sistema registra essa transação e envia o

comando ao equipamento. Caso o comando seja bloqueado o sistema registra essa

transação e o solicitante é informado do motivo do bloqueio do comando (Exceções:

falha de registro da transação, falha na supervisão de estado, falha de comunicação

com CNOS/COSR/COS). Se o comando foi enviado ao equipamento o sistema

aguarda a confirmação da efetivação do comando monitorando seu estado. Após a

confirmação da execução do comando o sistema registra essa transação. Se após

decorrido um certo período de tempo a execução do comando não for confirmada o

sistema registra a falha de comando. O CNOS/COSR/COS é informado da efetivação

do comando através da monitoração do estado do equipamento (Exceções: falha de

registro da transação, falha na supervisão de estado, falha de comunicação com

CNOS/COSR/COS). O caso de uso termina quando foi efetivada a confirmação da

execução do comando para o CNOS/COSR/COS ou quando existe o encerramento do

comando antes da sua execução.

Exceções:

Falha de comunicação com CNOS/COSR/COS: qualquer comando externo ao SSC-

STE deve ser validado contra critérios de segurança de acesso e integridade da

mensagem: todo envio e recepção de mensagem deve ser confirmado dentro de um

certo período de tempo, um código de segurança deve ser enviado junto a cada

mensagem, o formato da mensagem é padronizado, a mensagem não pode apresentar

erros de transmissão. Além disso a mensagem deve ser datada na origem e no destino.

Nestes casos, o caso de uso prossegue,  caso contrário, o caso de uso termina;

Falha de registro da transação: toda transação de operação (externa ou interna ao SSC-

STE) deve ser registrada seqüencialmente como histórico de operações na base de
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dados do sistema, sendo datada e gravada para posterior auditoria. Se o registo da

operação for realizado com sucesso o caso de uso prossegue, caso contrário, o caso de

uso termina;

Falha na supervisão de estado: toda informação de estado dos equipamentos, bem

como da medição de grandezas elétricas e não elétricas associadas a caracterização do

estado do equipamento deve possuir um estado de validade (confiável ou não

confiável). O estado dos equipamentos e a medição de grandezas devem ser continua

e automaticamente monitorados pelo SSC-STE, sendo registrados com datação na

base de dados do sistema. Se a atualização do estado ou da grandeza medida não

ocorrer dentro de intervalos de tempo máximos pré-determinados (período de

aquisição) essa informação é considerada não confiável. Além disso, se o estado

monitorado não for consistente (essa informação deve ser sempre adquirida de forma

duplicada), se a grandeza medida estiver fora da faixa de operação ou se apresentar

um intervalo de variação anormal entre aquisições consecutivas essa informação

também é considerada não confiável. Se a informação de estado ou grandeza medida

está validado (estado confiável) o caso de uso prossegue, caso contrário (estado não

confiável) o comando não pode ser executado o caso de uso termina.

Pós-condições:

Sistema de transmissão em operação normal, com manobra realizada conforme

solicitado pelos centros de operação do ONS e novo estado do equipamento registrado

na base de dados do SSC-STE e informado ao CNOS/COSR/COS ou, se ocorreu

alguma falha, registrado na base de dados do SSC-STE e informado ao

CNOS/COSR/COS que a manobra não foi executada.

3.6 Atividade 2.3 - Descrição da Arquitetura

A primeira versão da arquitetura do sistema, considerando os cinco pontos de

vista do modelo ODP, pode ser obtida a partir do modelo do negócio do SIN

apresentado na seção 2.2.
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A arquitetura do ponto de vista da empresa para o SSC-STE é representada

pela identificação das entidades que interagem com o SSC (representado no nível de

abstração 3 da figura 2.5 e descrito na tabela 2.3), complementada pela descrição do

contrato ambiental do SSC (tabela 2.4), onde são identificados: os objetivos do SSC,

as responsabilidades dos papéis nele existentes, os objetos externos e suas atividades,

pré-condições para relacionamento com o SSC, as pós-condições após

relacionamento com o SSC, as condições invariantes, as obrigações do SSC,

possibilidades de expansões (exceções), as proibições de comportamento, o

desempenho e as restrições específicas. Esse detalhamento é baseado essencialmente

nos Procedimentos de Rede do ONS (ponto de vista do órgão normativo), nas

especificações típicas de concessionárias de energia (ponto de vista do usuário do

sistema) e na experiência do autor (ponto de vista do arquiteto do sistema).

A arquitetura do ponto de vista da informação pode ser representada pelo

diagrama de classes do esquema invariante do modelo do negócio do SSC (figura

2.9), onde são apresentadas as restrições contratuais associadas e pelo diagrama de

atividades do esquema estático e dinâmico do modelo do negócio do SSC (figura

2.10), onde são representados os estados do sistema e as ações dinâmicas associadas

com a atividade de comando remoto e supervisão de estados do SSC.

A arquitetura do ponto de vista da computação descreve o SSC em termos dos

objetos que interagem nas interfaces do sistema e das restrições das ações dos objetos

e de suas interações. O diagrama da figura 3.5 representa uma primeira versão dessa

arquitetura para o SSC-STE, representando os objetos de computação e suas

interfaces.

No diagrama da figura 3.5 os Sistemas de Proteção são considerados

parametrizáveis pelo SSC-STE e os Sistemas Legados são integrados ao SSC-STE,

permitindo a troca de dados em tempo real entre esses sistemas). Os atributos das

interfaces dos objetos de computação, as políticas de acesso dessas interfaces, suas

restrições e modos de operação são descritos em contratos ambientais (similares ao

apresentado na tabela 2.4).
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Figura 3.5: Diagrama de objetos de computação do SSC-STE

Escopo do SSC-STE Ambiente Externo
ao SSC-STE
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A arquitetura do ponto de vista da engenharia descreve o SSC em termos dos

mecanismos e funções que fornecem suporte para a interação entre objetos

distribuídos e os objetos de transparência distribuída que mascaram a complexidade

das interações. Uma representação inicial da arquitetura do ponto de vista da

engenharia para o SSC-STE é apresentada na figura 3.6, onde são identificados os

objetos básicos de engenharia – OBE (que correspondem aos objetos de computação)

associados aos específicos nós (cada nó é composto por um elemento de

processamento e seu respectivo sistema operacional) e os canais de comunicação

entre os nós. Nesta figura os demais objetos de engenharia (que dão suporte às

funções de transparência), bem como a configuração dos agrupamentos (clusters) e

cápsulas não são representados por simplicidade. Esse detalhamento não é essencial

nesta etapa inicial do projeto, uma vez que essa primeira descrição da arquitetura tem

como objetivo principal identificar o desdobramento dos requisitos nas várias visões

da arquitetura. Naturalmente esse detalhamento deverá ocorrer numa nova iteração

do ciclo de desenvolvimento do projeto.

No diagrama de arquitetura da figura 3.6 os nós denominados ONS e EQP não

fazem parte do SSC-STE, sendo representados para referenciar, respectivamente, a

interface de comunicação com o Operador Nacional do Sistema (em todas as suas

instâncias: COS, COSR e CNOS) e a interface com equipamentos e sistemas digitais

de processo (tais como relês de proteção digital, reguladores digitais de tensão de

transformador, controladores digitais de banco de capacitores, controladores digitais

de geração, sistemas digitais de teleproteção, sistemas digitais de monitoramento de

equipamentos, registradores digitais de osciloperturbografia).
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Figura 3.6: Arquitetura do SSC-STE do ponto de vista da engenharia
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A arquitetura do ponto de vista da tecnologia define quais tecnologias, padrões

e produtos serão utilizados para a implementação do SSC. Como a escolha das

tecnologias não deve modificar as outras visões de arquitetura do modelo ODP essa

definição pode mudar ao longo do processo de desenvolvimento sem impacto direto

nos requisitos funcionais do sistema, entretanto, para os RNF a definição das

tecnologias é essencial pois a mesma pode determinar a viabilidade da satisfação de

determinados requisitos (especialmente nos atributos relacionados com segurança,

desempenho e usabilidade). A definição das tecnologias a serem utilizadas no

sistema depende muito do histórico da organização contratante do sistema, uma vez

que vários critérios podem ser utilizados para essa seleção, tais como: existência de

pessoal treinado na tecnologia, experiências anteriores de insucesso na utilização de

determinados produtos, padronização de tecnologias para minimizar o esforço de

manutenção ou para atender a padrões de órgãos reguladores, adoção de tecnologias

consagradas para minimizar riscos relativos a erros ocultos em novos produtos,

utilização de novas tecnologias visando maximizar o desempenho ou facilitar a

futura expansão do sistema.

A área de sistemas elétricos no Brasil possui um histórico de conservadorismo,

fazendo com que novos produtos sejam aplicados no processo apenas após alguns

anos de utilização na área industrial. Dessa forma, adotou-se nesta etapa do trabalho

esse mesmo perfil conservador na escolha das tecnologias para permitir uma

avaliação inicial dos requisitos do sistema. A figura 3.7 apresenta a escolha inicial

das tecnologias, considerando-se como critério básico a utilização de produtos

padronizados, com aplicação na indústria ou no próprio processo elétrico.

Como pode ser observado na figura 3.7 adota-se como tecnologia de canal para

a interface com o ONS o padrão CORBA (Common Object Request Broker

Architecture) uma vez que está sendo considerado um desenvolvimento voltado para

sistemas distribuídos e abertos ( atualmente os centros de operação do ONS possuem

interfaces de comunicação ponto a ponto no protocolo IEC60870-5-101) (OMG,

2001), (ONS, 2002).
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Figura 3.7: Arquitetura do SSC-STE do ponto de vista da tecnologia
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3.7 Atividade 2.4 - Construção de Cenários

Nesta etapa é elaborado um modelo representando os objetivos do sistema e

seus respectivos requisitos funcionais e não funcionais utilizando a linguagem de

representação GRL (Goal-oriented Requirement Language). Neste modelo incluem-

se os cenários (com o refinamento dos casos de uso já identificados), utilizando-se a

representação UCM (Use Case Maps). A representação conjunta permite uma

verificação cruzada entre objetivos e cenários, visando detectar inconsistências na

especificação inicial dos requisitos.

A figura 3.8 apresenta um grafo com os objetivos gerais inicialmente

identificados (OG01, OG02 e OG03), as classes de requisitos funcionais associadas

(AQD, TTD, RGD, IHC e CMD) e as classes de RNF associadas (QoS, RDP e

RSG), conforme representado na figura 3.3. A partir dos cenários globais (CN01,

CN02, CN03, CN04 e CN05) associam-se os casos de uso já identificados (UC01,

UC02, UC03, UC04, UC05, UC06, UC07, UC08, UC09 e UC10). As linhas

pontilhadas da figura representam a correlação entre as classes de requisitos e os

casos de uso, observando-se claramente que os casos de uso UC07, UC08, UC09 e

UC10 não estão associados com nenhum cenário, além disso os três últimos não

estão correlacionados com nenhum tipo de requisito, evidenciando uma

inconsistência no conjunto de requisitos iniciais.

A causa dessa inconsistência advém do fato dos requisitos iniciais terem sido

derivados dos procedimentos de rede do ONS (que é o ator principal dos cenários

elicitados), já os casos de uso UC07, UC08, UC09 e UC10 tem como atores os

papéis internos à subestação (engenheiro de manutenção, engenheiro de proteção e

administrador do sistema) que executam tarefas de suporte para o SIN e não estão

diretamente associados aos cenários globais especificados pelo ONS.
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Figura 3.8: Grafo GRL e UCM para verificação entre objetivos e cenários do SSC-STE
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Assim, é necessário especificar cenários adicionais que contemplem os casos

de uso UC07, UC08, UC09 e UC10. Existe também a necessidade da elicitação de

novos requisitos correlacionados com esses casos de uso.

Adicionalmente, uma verificação detalhada dos requisitos iniciais e sua

correlação casos de uso resulta na elicitação de novos requisitos, não identificados na

elicitação realizadas a partir do modelo do negócio.

Os novos cenários identificados são os seguintes:

� CN06: manutenção de equipamentos em operação normal. Este cenário

envolve o recebimento de informações de monitoramento da operação dos

equipamentos principais da subestação e seus sistemas auxiliares, com vistas

a sua manutenção preditiva, preventiva e corretiva, tendo como objetivo a

manutenção da disponibilidade do sistema e a segurança da operação

normal;

� CN07: parametrização de equipamentos. Este cenário envolve os

procedimentos de parametrização remota de equipamentos (através do SSC-

STE), permitindo aos engenheiros de proteção, manutenção e

administradores do sistema o acesso à base de dados de configuração dos

equipamentos através de terminais instalados na Intranet da empresa

(inclusive via navegador WEB). Esses procedimentos visam manter a

coordenação da proteção e da manutenção do sistema, bem como permitir o

gerenciamento de recursos do SSC.

Os novos requisitos elicitados, identificados como requisitos adicionais (RA),

são os seguintes:

� RA01: O SSC deve permitir a supervisão remota do histórico de operação

dos equipamentos principais, fornecendo informações como horas de

operação em carga, desgaste do equipamento, registros de falhas e

indicadores de desvio da curva normal de operação;
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� RA02: O SSC deve possuir recursos para alteração remota dos parâmetros

de configuração da sua base de dados, bem como da base de dados dos

equipamentos por ele supervisionados, sem redução da disponibilidade do

sistema;

� RA03: Os recursos de parametrização dos equipamentos devem incluir o

acesso às suas bases de dados através de terminais remotos, interligados em

redes de comunicação de alto desempenho, permitindo a configuração dos

equipamentos a partir dessa rede de comunicação;

� RA04: O acesso remoto às bases de dados dos equipamentos deve ser

controlado, utilizando-se procedimentos administrativos e recursos de

segurança de rede, permitindo o controle e a identificação de todos os

acessos, bem como registrando e validando as modificações realizadas (a

efetivação de qualquer alteração de base de dados por acesso remoto deve

depender de validação do administrador do SSC).

Esses novos requisitos podem ser subdivididos nas classes existentes da

seguinte forma: RA01 incluído nas políticas de aquisição de dados (AQD); RA02

incluído nas políticas de qualidade de serviço (QoS); RA03 incluído nas políticas de

comunicação de dados (CMD); RA04 incluído nos requisitos de segurança (RSG).

Essas classes de requisitos estão associadas aos objetivos do sistema conforme

representado na figura 3.3.

A figura 3.9 apresenta a revisão do grafo da figura 3.8 considerando os novos

cenários e as classes de requisitos já incorporando os quatro novos requisitos

elicitados.
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Figura 3.9: Grafo GRL e UCM revisado com novos requisitos e cenários do SSC-STE
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3.8 Atividade 2.5 - Construção dos Modelos de Arquiteturas

Os cinco pontos de vista de arquitetura para o SSC-STE já foram modelados na

atividade de descrição da arquitetura (seção 3.6), sendo representados

respectivamente pelos seguintes diagramas:

� Ponto de vista da empresa: representado pelas entidades da figura 2.5 e

descrito na tabela 2.3 e complementada pela descrição do contrato ambiental

na tabela 2.4;

� Ponto de vista da informação: representado pelo diagrama de classes do

esquema invariante do modelo do negócio do SSC da figura 2.9 e pelo

diagrama de atividades do esquema estático e dinâmico do modelo do

negócio da figura 2.10;

� Ponto de vista da computação: representado pelos objetos de computação

e suas interfaces no diagrama da figura 3.5;

� Ponto de vista da engenharia: representado pelos objetos básicos de

engenharia associados aos nós e canais de comunicação apresentados no

diagrama da figura 3.6;

� Ponto de vista da tecnologia: representado pelas tecnologias e padrões a

serem utilizados para a implementação conforme apresentado na figura 3.7.

Nesta primeira iteração do processo de desenvolvimento da arquitetura do

SSC-STE o alto nível de abstração da descrição do sistema ainda não permite

construir protótipos ou modelos de simulação para essas visões de arquitetura, assim,

a atividade de construção de arquiteturas nesta iteração resume-se ao registro

documental dos modelos de arquitetura já definidos.

3.9 Atividade 2.6 - Avaliação da Sensibilidade das Arquiteturas

Nesta atividade realiza-se uma avaliação sistemática dos requisitos originais

em relação às características apresentadas nas várias visões da arquitetura. Em função
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do elevado nível de abstração desta primeira iteração do processo de

desenvolvimento realiza-se nesta etapa uma avaliação qualitativa dos requisitos em

relação a cada ponto de vista de arquitetura.

A avaliação realizada nesta primeira etapa limita-se apenas a distribuição dos

requisitos originais entre os cinco pontos de vista da arquitetura do SSC-STE, bem

como avalia o nível de sensibilidade (NS) de cada requisito em relação a possíveis

alterações que podem ocorrer no detalhamento do específico ponto de vista de

arquitetura do sistema.

Os critérios dessa avaliação de sensibilidade ponderada para cada requisito são

definidos na MERUSA como o grau de dependência da satisfação do mesmo em

relação a cada específico ponto de vista de arquitetura. O nível de sensibilidade (NS)

varia de 0 a 5, sendo adotado como pouco sensível (NS = 3, 2 ou 1) um requisito cuja

implementação e avaliação dependem marginalmente do detalhamento daquele ponto

de vista específico; um requisito altamente sensível (NS = 5 ou 4) é aquele cuja

implementação e avaliação dependem fortemente do detalhamento do ponto de vista

específico e um requisito independente (NS = 0) é aquele cuja implementação e

avaliação não dependerem de maneira alguma do detalhamento do ponto de vista

específico, dispensando sua análise no detalhamento desse ponto de vista

(AVELINO, 2005).

Na tabela 3.3 apresentam-se os requisitos elicitados para o SSC-STE, bem

como o nível de sensibilidade (NS) avaliado em relação a cada ponto de vista da

arquitetura, após uma avaliação qualitativa individual baseada na experiência do

autor deste trabalho (arquiteto do sistema).
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Tabela 3.3: Requisitos do SSC-STE e seu nível de sensibilidade

NS por
Ponto de VistaRequisitos do SSC-STE (Descrição Mnemônica)

E I C G T
OB01. Integração dos sistemas da subestação com acesso local ou remoto 3 3 3 3 3
OB02. Utilização de tecnologia digital numérica 0 0 1 1 3
OB03. Compatibilização com sistemas legados, utilizando tecnologia digital 2 3 2 1 3
OB04. Automonitoramento e autodiagnóstico, com bloqueio por defeito 1 2 3 3 2
OB05. Arquitetura aberta e utilização de protocolos normalizados 1 1 3 3 3
OB06. Intervenção de manutenção sem desligamento de equipamentos 1 1 2 2 2
OB07. Proteções com supervisão de tensão para bloqueio de operação e alarme 0 2 1 1 0
OB08. Seleção de modo de operação através de chave seletora e/ou do SSC 0 2 1 1 0
OB09. Registrador de Perturbações com contato para sinalização de eventos 0 2 1 1 1
OB10. Registro de sinais da teleproteção para análise de perturbações 0 2 1 1 0
OB11. Recursos para aquisição, registro, interconexão com ONS e GPS 2 2 3 3 3
OB12. Comunicação de dados analógicos parametrizável 0 2 3 3 3
OB13. Comunicação de dados digitais por exceção 0 2 3 3 3
OB14. Registro SOE monitora principais pontos da instalação 0 2 0 0 0
OB16. Testes de conectividade entre subsistemas 0 0 2 2 2
OB17. Supervisão do Controle Automático de Tensão – CAT 1 2 1 1 1
OB18. Coordenação, supervisão e controle das instalações acessórias 2 2 1 1 1
OB20. Supervisão SOE sem filtragem na mesma interligação com ONS 1 1 2 2 1
OB21. Informações para ONS em valor de engenharia sem filtragem 0 1 1 1 0
OB22. Informações de estado com indicadores de qualidade do dado 0 2 2 2 1
OB23. Compatibilidade de protocolos de comunicação com ONS 0 0 2 2 3
OB24. Protocolo com identificação do estado operacional dos sistemas 0 2 2 2 3
OB26. Supervisão de grandezas analógicas e sinalizações de estado com tempo 0 3 2 2 0
OB27. Supervisão da potência ativa trifásica em pontos de interligação 0 3 1 1 0
OB28. Supervisão e armazenamento de estados e grandezas do processo 0 3 1 1 0
PE01. Recursos de supervisão e controle para interconexão com ONS 1 2 1 3 3
PE02. Recursos de supervisão e controle para sala de comando remota 1 2 1 3 3
PE03. Evolução tecnológica com outros protocolos padrões 0 0 0 0 3
PE04. Período de varredura de comunicação configurável por tipo de grandeza 0 2 2 2 3
PR01. Não geração de comandos espúrios em caso de falha ou manutenção 0 0 3 3 3
PR02. Não enviar informações inválidas aos Operadores 0 2 3 3 3
PR03. Automatismos de controle sem condições inseguras 0 2 3 3 3
PR04. Automatismos de controle não causam indisponibilidade operacional 0 2 3 3 3
PR05. Informações de IHC não podem induzir Operador a erros 0 2 3 3 3
PR06. Acesso bloqueado a pessoas não autorizadas (privilégio parametrizável) 1 2 3 3 3
PR07. Mecanismos para assegurar integridade da comunicação externa 0 1 3 3 3
DE01. Uniformidade de desempenho entre sistemas integrados e equipamentos 0 0 2 3 3
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DE02. Projeto, fabricação e ensaio de equipamentos conforme normas ABNT 0 0 1 1 3
DE03. Atendimento aos requisitos de compatibilidade eletromagnética 0 0 0 0 3
DE05. Taxas de aquisição de dados (supervisão de estado a cada 4s) 0 0 1 2 3
DE06. Aquisição de dados com selo de tempo (exatidão e resolução <1ms) 0 0 1 2 3
DE07. Atualização de mudança de estado no centro de operação remoto <4s 0 0 1 2 3
DE08. Relógio do sistema e selo de tempo com a mesma exatidão e resolução 0 0 1 2 3
DE09. Habilitação dos Operadores para as atividades de tempo real 2 0 0 0 0
DE10. Atualização das medições analógicas (parametrizável) <4s 0 0 1 2 3
DE11. Sinalizações de estado reportadas por exceção 0 0 2 2 2
DE12. Varredura de integridade parametrizável, sob demanda ou por evento 0 0 2 2 3
DE14. Período de aquisição de grandezas de estado pelo ONS típico de 2s 0 0 1 2 3
DE15. Medições obtidas a partir de fonte única de informação 0 1 1 1 0
DE16. Medições de tensão com precisão <1% (demais analógicas <2%) 0 0 0 0 2
DE17. Idade máxima do dado <tempo varredura +4 ou +10s (por exceção <8s) 0 0 2 2 2
DE18. Períodos de aquisição parametrizáveis 0 1 2 2 2
DE19. Filtragem por banda morta definida de acordo com ONS 2 0 0 0 0
DE22. Disp. crítica >98,5%; Disp. geral >97,5%; Disp. concentradores >99% 0 0 2 3 3
RE01. Condições ambientais (TA <40C, UR 50 a 90%) 0 0 0 0 3
RE02. Consoles de IHC redundantes 0 0 1 3 2
RE03. Capacidade registro em tempo real >300 alarmes e >300 eventos 0 0 1 3 2
RE04. Disp. funções essenciais >99,99%; Disp. sistema completo >99,95% 0 0 2 3 3
RE05. MTBF > 20.000horas 0 0 2 3 3
RE06. MTTR < 2horas 0 0 1 1 3
RE09. Atualização de estados na IHC da SE <1s 0 0 1 2 3
RE11. Atualização de telas na SE <1s 0 0 1 2 3
RE12. Execução de comando remoto <2,5s 0 0 1 2 3
RE13. Expansibilidade física e lógica >20% 0 0 2 2 3
RE14. Ocupação máxima dos processadores <70% 0 0 1 1 3
RE15. Reserva mínima de memória >30% 0 0 0 0 2
RA01: Supervisão do histórico de operação dos equipamentos principais 1 2 2 2 0
RA02: Alteração remota dos parâmetros de configuração da BD 1 2 2 2 3
RA03: Parametrização através de terminais remotos em redes de comunicação 1 2 1 3 3
RA04: Acesso remoto registrado (identificação e validação do Administrador) 1 2 3 3 3

Legenda: E: Empresa, I: Informação, C: Computação, G: Engenharia,
T: Tecnologia e respectivo nível de sensibilidade (NS)

Durante essa avaliação alguns requisitos originais foram identificados como

redundantes em relação a outros requisitos já existentes (geralmente mais

abrangentes). Esses requisitos foram então excluídos da tabela 3.3 (e



MERUSA: Caso de Estudo – SSC-STE 89

consequentemente da especificação de requisitos do sistema), sendo relacionados na

tabela 3.4.

Observa-se que as considerações que levaram a essa associação entre os

requisitos e as características da arquitetura (rationale) não são apresentadas neste

trabalho, mas devem ser registradas para permitir a rastreabilidade da decomposição

dos requisitos e facilitar a análise integrada dos requisitos, onde podem surgir

conflitos entre requisitos, assim como dúvidas sobre a interação entre os diversos

pontos de vista para a satisfação de um determinado requisito.

Tabela 3.4: Requisitos do SSC-STE excluídos da lista original

Requisitos Originais Excluídos do SSC-STE
(Descrição Mnemônica)

Requisitos
Redundantes

OB15. Integração de sistemas legados OB03

OB19. Supervisão SOE sem filtragem ou cálculo OB20

OB25. Protocolo com identificação do estado hierarquizado OB24

DE04. Operação segura e eficiente no modo local ou remoto PR05, PR06, PR07 e DE01

DE13. Sinalizações com o selo de tempo (exatidão >1ms), via GPS DE06

DE20. Resolução entre eventos SOE <5ms; exatidão <1ms DE06

DE21. Base de tempo registro SOE igual a de sinalização de estado DE08

DE23. Disp. crít.>98,5%; Disp. geral >97,5%; Disp. conc. >99% DE22

RE07. Atualização de grandezas analógicas no ONS <4s DE10

RE08. Atualização de estados no ONS <2 s DE14

RE10. Atualização de pontos analógicos na SE <5s DE10

RE16. Medidas analógicas enviadas com atributo de validade OB22 e PR02

RE17. Falha de unidades não causa acionamento incorreto na saída PR01

3.10 Atividade 3.1 - Identificação dos Perigos e Objetivos de Segurança

A partir do contrato ambiental do SSC, apresentado na tabela 2.4, e da revisão

dos Procedimentos de Rede estabelecidos pelo Operador Nacional do Sistema foi

identificado o seguinte objetivo global de segurança para o SSC-STE (ONS, 2002):

� OGS01: coordenar, operar e controlar o fluxo de energia elétrica através das

linhas de transmissão e subestações mantendo a estabilidade do SIN.
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De um modo geral, o estado estável do sistema elétrico (ou condição normal de

operação) pode ser caracterizado quando todos os geradores conectados às linhas de

transmissão estão sincronizados e a tensão e a freqüência das linhas estão dentro de

limites especificados, garantindo a qualidade e o custo do suprimento da energia ao

mercado consumidor dentro de regras de mercado e de padrões técnicos estabelecidos

pela ANEEL.

A manutenção da estabilidade do sistema elétrico implica na habilidade do

sistema em resistir a súbitas perturbações do sistema (tais como: rápido aumento de

carga, rápida redução de geração, curto-circuito em linhas de transmissão, operação

indevida de desligamento ou religamento de linhas, queda de raios, incêndio em

subestações de transmissão) ou perdas não previstas de componentes do sistema (tais

como: defeito em transformadores, defeito em geradores, falha em relês de proteção,

falha no sistema de controle da subestação, falha em sistemas de comunicação), de

modo a manter o sistema elétrico dentro da sua margem de estabilidade.

Quando uma perturbação conduz o sistema elétrico para fora da sua margem de

estabilidade pode haver o colapso do sistema de transmissão e distribuição de energia

como um todo (causando, por exemplo, o desligamento em emergência de geradores,

o ilhamento de sub-sistemas, o black-out de fornecimento de energia), levando a

sérias conseqüências econômicas e sociais, que podem ser catastróficas. Assim, os

perigos com relação a estabilidade do sistema elétrico são equivalentes aos perigos

com relação a segurança do sistema de transmissão de energia SIN.

Para a identificação dos perigos de segurança associados especificamente ao

SSC-STE devem ser analisadas as características do processo elétrico da subestação

de transmissão de energia que permitem o controle da estabilidade do sistema. O

processo elétrico associado a uma subestação de transmissão de energia pode ser

subdividido em três conjuntos de equipamentos (ZURAKOWSKI, 2003):

� Circuitos principais: composto pelos equipamentos que controlam o fluxo

de energia dentro da subestação, estando ligados diretamente às linhas de
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transmissão de energia (tais como: barramentos, disjuntores, seccionadoras,

lâminas de aterramento);

� Equipamentos de transformação e regulação de tensão: composto pelos

equipamentos que controlam o nível e a fase da tensão nas interconexões da

subestação (tais como: transformadores de potência, reatores de potência,

bancos de capacitores, compensadores estáticos);

� Circuitos auxiliares: composto pelos equipamentos de alimentação

auxiliar, medição, sinalização, controle e proteção (tais como: bancos de

baterias, gerador a diesel, relês de proteção, sistemas de supervisão e

controle, sistemas de monitoramento, sistemas de telecomunicações,

sistemas de combate a incêndios, sistemas de ventilação e condicionamento

de ar, sistemas de vigilância patrimonial).

Para a análise das características do processo elétrico de uma subestação de

transmissão de energia considera-se o diagrama elétrico simplificado apresentado na

figura 3.10. Nessa figura é representado um trecho típico de um sistema elétrico de

uma subestação de transmissão de extra-alta tensão do SIN, com configuração em

barra dupla. Esse diagrama foi elaborado pelo autor deste trabalho a partir da análise

de diagramas elétricos unifilares disponíveis em editais de subcontratação de

sistemas de supervisão e controle para subestações de extra-alta tensão de empresas

estatais do setor elétrico (EPTE, 1998), (CEMIG, 2002), (CPFL, 2002), (FURNAS,

2002).

Cada barramento da subestação considerada (Barras A1, A2, B1 e B2) é

composto de três condutores elétricos (três fases) de muito baixa impedância que

permitem a interconexão das linhas de transmissão (Linha de 550KV, Linha de

345KV), transformadores de potência (ATR1), reatores de potência (RT1) e chaves

de transferência de energia (disjuntores - Q, seccionadoras - S e lâminas de terra -

LT).



MERUSA: Caso de Estudo – SSC-STE 92

Figura 3.10: Diagrama unifilar simplificado de uma Subestação do SIN
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A subestação é subdividida em vãos (bays) que contém um conjunto completo

de dispositivos de chaveamento (disjuntor e seccionadoras), conexões e dispositivos

de medição (sensores, transdutores, instrumentação inteligente – IED), controle

(componentes do SSC-STE) e proteção (relês de proteção) necessários para a

interconexão de um circuito específico numa das barras da subestação. Quando o vão

é utilizado para conexão de uma linha de transmissão este é chamado de vão de linha,

quando é utilizado para conexão de um transformador este é chamado de vão de

transformador e assim sucessivamente. Do ponto de vista de composição de

equipamentos todos os vãos são similares a um vão de linha, assim para a análise de

segurança dos circuitos principais da subestação o vão 1 de figura 3.10 é utilizado

como referência.

A análise de segurança típica desse tipo de subestação revela que o principal

perigo associado ao pessoal da subestação e aos equipamentos de transmissão está

relacionado à limitação das seccionadoras em operarem sob carga. Estes

equipamentos devem ser utilizados apenas para o isolamento de circuitos onde não

exista o fluxo de energia. O disjuntor é o único dispositivo capaz de interromper o

fluxo de energia (operar sob carga), porém, por questões de projeto, o disjuntor não

garante o isolamento completo dos equipamentos (função executada pelas

seccionadoras). Dessa forma, a desconexão do circuito de linha de 550KV do vão 1,

por exemplo, deve obedecer à seguinte seqüência de eventos:

• Interrupção da corrente através do disjuntor Q11;

• Isolamento da linha através da abertura da seccionadora S13;

• Isolamento das barras através da abertura da seccionadora S11 ou S12

(dependendo de qual barramento estava conectado).

Caso as operações não sejam realizadas na seqüência anterior (por exemplo

abrindo-se a seccionadora S13 antes do disjuntor Q11) surgirá um arco voltaico de

alta intensidade que derreterá a seccionadora, podendo esse arco atingir as fases

vizinhas, causando curto-circuito entre estas. Nessa condição é gerada uma explosão,
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causando perda de material, completa destruição da seccionadora, eventual perda de

outros componentes da subestação, perturbação na operação da subestação e

interrupção do fornecimento de energia para consumidores. O material espalhado

pela explosão da seccionadora poderá causar ferimentos no pessoal da subestação.

Finalmente, dependendo das condições de operação do sistema elétrico (em

condições desfavoráveis tais como: horário de pico de consumo, linhas reserva em

manutenção, deficiência de geração e simultaneidade de contingências) essa

perturbação pode causar o ilhamento de regiões de transmissão ou mesmo o colapso

de todo o sistema de transmissão e distribuição de energia, dependendo da

importância da subestação para a malha de transmissão.

As lâminas de terra são utilizadas para completar o isolamento dos

dispositivos, assegurando que não existem tensões induzidas nos equipamentos

desconectados, permitindo sua manutenção. Na figura 3.10 o fechamento da lâmina

de terra LT13 aterra a entrada da linha, permitindo a manutenção da mesma ou da

seccionadora S13; o fechamento das lâminas de terra LT11 e LT12 permitem o

aterramento dos pólos do disjuntor Q11 para sua manutenção; as lâminas de terra

LTA1 e LTA2 aterram respectivamente as barras A1 e A2 para manutenção das

mesmas. A operação dessas lâminas de terra deve estar associada a intertravamentos

que impeçam o aterramento de nós da rede com tensões acima das residuais, bem

como na ausência de isolamento dos dispositivos (por exemplo: as LT11 e LT12 não

podem ser fechadas se o disjuntor Q11 estiver fechado). Entretanto, existem

condições especiais (geralmente associadas a manutenção e testes dos equipamentos)

onde determinadas operações, não permitidas em operação normal, podem ser

executadas (por exemplo: em condição de teste o disjuntor Q11 pode ser fechado

mesmo com as lâminas de terra LT11 e LT12 fechadas, desde que as seccionadoras

S11, S12 e S13 estejam abertas). A falha desses intertravamentos pode causar as

mesmas conseqüências citadas no item anterior, dependendo do elemento aterrado e

da situação operacional do momento (por exemplo: um acionamento indevido das

lâminas de terra LTA1 ou LTA2 pode tirar de operação um barramento inteiro,
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podendo deixar a subestação completamente inoperante dependendo da extensão dos

danos causados com essa operação indevida).

Os equipamentos de transformação e regulação de tensão são essenciais para a

estabilidade do sistema elétrico, especialmente no momento de chaveamento das

linhas de transmissão, pois estes dispositivos permitem a adequação dos níveis de

tensão e fase entre malhas distintas do sistema elétrico. Os dispositivos de

compensação de fase (bancos de capacitores, banco de reatores, compensadores

estáticos) possuem uma função passiva no sistema, sendo o comando para inserção

ou retirada dos mesmos pouco freqüente mas importante para a estabilidade do

sistema. Já os transformadores (ou auto-transformadores) tem um papel dinâmico na

regulação da tensão do sistema, através do controle da relação de transformação entre

os seus circuitos primário e secundário (controle realizado pela posição do elemento

de derivação de tensão - Tap). A análise de segurança utiliza como referência o auto-

transformador ATR1 e o banco de reatores RT1 para os casos de estudo de

segurança.

O principal perigo associado aos equipamentos de transformação e regulação

de tensão está relacionado a manutenção da estabilidade do sistema elétrico. Um

comando indevido de regulação de tensão de um transformador (como o ATR1) pode

sobrecarregar o equipamento e o sistema (provocando excesso de circulação de

componentes reativas nas linhas), podendo causar uma atuação dos elementos de

proteção e conseqüente o isolamento do circuito. Dependendo das condições de

operação do sistema elétrico essa perturbação pode causar o ilhamento de regiões de

transmissão ou mesmo o colapso de todo o sistema de transmissão e distribuição de

energia, dependendo da importância do circuito isolado e do número de circuitos

atingidos pela perturbação. Analogamente, a retirada inadvertida de um elemento de

controle de tensão passivo (como o banco de reatores RT1) pode provocar uma

perturbação na linha de transmissão (causando, por exemplo, a elevação súbita de

tensão), levando a atuação dos elementos de proteção da mesma, podendo ter as

mesmas conseqüências do caso anterior.
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Os circuitos auxiliares de um modo geral estão distribuídos entre os vãos (cada

vão pode ter um relê de proteção, um ramal de alimentação auxiliar exclusivo, um

controlador próprio) e não estão diretamente ligados aos circuitos principais,

entretanto, a falha de algumas funções auxiliares essenciais (como falta de

alimentação, falha do relê de proteção, falha do controlador do vão) podem levar ao

desligamento dos circuitos principais associados ao vão, podendo causar

perturbações na estabilidade do sistema elétrico. Para a análise de segurança do SSC-

STE são considerados os eventos de falha dos relês de proteção e dos controladores

do vão, que são os dispositivos auxiliares diretamente controlados pelo SSC-STE.

Dessa forma, ficam excluídas da análise as falhas dos outros circuitos auxiliares que

não dependem diretamente do SSC-STE (tais como: circuitos de bancos de baterias,

gerador a diesel, sistemas de monitoramento, sistemas de telecomunicações, sistemas

de combate a incêndios, sistemas de ventilação e condicionamento de ar, sistemas de

vigilância patrimonial) uma vez que a análise de segurança associada a esses

equipamentos deve ser realizada no escopo da planta como um todo.

A falha de relês de proteção e de controladores de vão pode provocar a

inoperância dos equipamentos que deles dependem, entretanto, existem modos de

falha críticos (tais como: a abertura ou fechamento de seccionadoras e disjuntores),

que dependendo da seqüência de ocorrência podem levar a um evento catastrófico.

Além disso, a atuação indevida de relês de proteção pode causar o desligamento de

disjuntores, gerando perturbações à estabilidade do sistema. A perda de capacidade

de regulação de tensão (decorrente da falha de circuitos auxiliares associados aos

equipamentos de transformação e regulação de tensão) também pode, a médio prazo,

causar sérios problemas na estabilidade do sistema. Assim, a falha dos circuitos

auxiliares não causa, diretamente, perigos à segurança (estabilidade) do sistema

elétrico, porém a conseqüência dessa falha sobre os circuitos principais ou sobre os

equipamentos de transformação e regulação de tensão pode gerar condições

potencialmente perigosas para a estabilidade do sistema.
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3.11 Atividade 3.2 - Elicitação dos Requisitos Globais e Cenários de Segurança

A análise de segurança realizada na etapa anterior identificou a estabilidade do

sistema elétrico como perigo principal a ser considerado na análise de segurança. Do

ponto de vista do SSC de subestação as fontes de perturbações do sistema elétrico

podem ter origem externa (mudanças de carregamento do sistema, flutuações nos

fluxos de energia provenientes de outras subestações, defeitos nas linhas de

transmissão, incidência de fenômenos da natureza com raios, ventania, etc.) ou

origem interna a subestação (falhas de equipamentos e operações indevidas).

A análise de segurança realizada nesta etapa tem como objetivo elicitar os

requisitos de segurança associados ao SSC-STE, bem como os respectivos cenários

de acidente. Assim, na análise do SSC-STE são consideradas apenas as fontes

internas de perturbação da estabilidade do sistema (as fontes externas podem ser

consideradas na análise de segurança do sistema elétrico interligado, onde é

verificada a função dos sistemas de proteção, cujo objetivo é proteger os

equipamentos e manter a estabilidade do sistema dentro de limites aceitáveis mesmo

na ocorrência desses eventos).

A partir das considerações anteriores e do estudo do funcionamento do sistema

simplificado realizado na etapa anterior o autor deste trabalho elaborou a árvore de

falhas inseguras do SSC-STE, representada no diagrama da figura 3.11, cujo perigo

principal é a perda de estabilidade do sistema elétrico, partindo de três cenários

básicos de segurança: chaveamento incorreto de circuitos principais, regulação

incorreta de tensão e regulação incorreta de fase.

Conforme representado na figura 3.11 nesses cenários são consideradas as

condições de operação incorretas dos equipamentos associados, tendo como evento

iniciador o comando indevido de controladores do SSC-STE (devido à sua falha ou

operação incorreta) ou de relês de proteção (devido à sua falha ou parametrização

incorreta ou comando incorreto do SSC).



MERUSA: Caso de Estudo – SSC-STE 98

Figura 3.11: Diagrama de arvore de falhas inseguras para o SSC-STE
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Note-se que as falhas dos próprios equipamentos controlados (como por

exemplo: travamento de seccionadora, abertura automática do disjuntor por baixa

pressão de gás, travamento no comutador de Tap do transformador) não são

consideradas na análise uma vez que estas não dependem do projeto do SSC-STE.

A árvore de falhas inseguras do SSC-STE apresentadas na figura 3.11 é um

modelo resultante de uma análise preliminar de segurança baseada nos casos de uso e

cenários iniciais aplicados ao método de análise de perigos e operacionalidade

(HAZOP).

O método HAZOP consiste das seguintes etapas (ALLENBY, 2001):

1. Identificação dos casos de uso principais. No caso do SSC-STE foram

considerados os casos de uso UC01 a UC10, sendo identificados como

principais para a segurança os casos de uso UC02 – Controle e Comando

dos Equipamentos e UC09 – Parametrização da proteção de equipamentos;

2. Descrição dos cenários para cada caso de uso, incluindo as pré-condições,

evento iniciador do cenário, resposta do sistema e pós-condição. Dentre os

cenários considerados os cenários CN02 – Controle da transmissão em

operação normal e CN03 – Operação em contingência são os que

apresentaram maiores perigos. A tabela 3.2 apresenta a descrição do caso

de uso UC02 e condições de exceção para o cenário de controle da

transmissão em operação normal;

3. Aplicação de condições de desvio da intenção original (exceções) para

cada cenário identificado. Nesta análise são consideradas as seguintes

condições de desvio para cada cenário analisado:

• Omissão: o serviço não é executado;

• Comissão: o serviço é executado quando não requerido;

• Cedo: o serviço é executado antes do proposto;

• Tarde: o serviço é executado após o previsto;
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• Valor: a informação é gerada com valor errado;

4. Interpretação das possíveis causas das falhas identificadas;

5. Interpretação do efeito dos desvios em termos de caso de uso;

6. Associação de uma classificação de conseqüência das falhas. Nesta análise

são consideradas as seguintes classificações qualitativas de conseqüência

de falha (IEC-1508-5, 1997):

• Catastrófica: quando a conseqüência da falha pode provocar a

interrupção abrupta do fluxo de energia através da subestação, podendo

causar uma perturbação significativa na estabilidade do sistema elétrico,

ou pode provocar a destruição de equipamentos com risco de danos

físicos ou materiais elevados;

• Crítica: quando a conseqüência da falha pode provocar a interrupção

parcial do fluxo de energia através da subestação ou pode levar a

indisponibilidade de funções essenciais para o controle da transmissão de

energia, sem perturbações significativas na estabilidade do sistema;

• Marginal: quando a conseqüência da falha predispõe o sistema elétrico

ao risco de perda de funcionalidades, mas não existe perturbação na

estabilidade do sistema elétrico ou perda de função essencial;

• Desprezível: quando a conseqüência da falha não predispõe o sistema

elétrico a nenhum o risco de perda de funcionalidades essenciais, nem

existem efeitos com relação a estabilidade do sistema elétrico;

7. Elicitação dos requisitos necessários para a garantia da integridade do

sistema ou minimização dos efeitos das falhas;

8. Identificação da necessidade de revisão dos objetivos iniciais de segurança

ou de novos casos de uso de segurança.
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Como resultado dessa análise preliminar são identificados os cenários de perigo

considerados (qualitativamente) catastróficos ou críticos, bem como são elicitados os

requisitos para garantia da integridade do sistema.

Os resultados dessa análise preliminar de segurança, obtidos pelo autor deste

trabalho, estão resumidos na tabela 3.5. Essa análise permite identificar os cenários

de segurança como sendo aqueles cujo grau de severidade pode ser considerado

catastrófico ou crítico, bem como são identificados os requisitos de segurança

associados para a mitigação dos efeitos desses cenários.

Pode ser observado na tabela 3.5 que as cinco situações de falha onde a

conseqüência do desvio é catastrófica ocorrem quando considera-se como cenário de

partida a operação em contingência (cenário CN03). Três dos efeitos dessas cinco

situações de falha passam a ter grau de severidade crítico ou marginal quando os

mesmos são considerados durante o controle da transmissão em operação normal

(cenário CN02). A diferença entre os cenários CN02 e CN03 está relacionada à

situação da malha elétrica externa à subestação (conforme definição do ONS: a rede

de operação estará em regime de contingência quando houver indisponibilidade de

equipamentos principais ou linhas de transmissão, provocando ou não violação de

limites operativos ou corte de carga) (ONS, 2002). Do ponto de vista do SSC-STE

ambos os cenários são equivalentes, sendo que no segundo a malha do sistema

elétrico está mais susceptível a pequenas perturbações nas linhas de transmissão,

entretanto a freqüência de ocorrência do mesmo é menor que o cenário de operação

normal. Na análise de segurança do SSC-STE para cada situação de falha onde a

conseqüência é catastrófica ou crítica sempre é considerado o cenário mais severo e

quando o grau de severidade for igual é considerado o cenário mais freqüente,

resultando nos cenários de segurança listados na tabela 3.6.
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Tabela 3.5: Resultados da análise preliminar de segurança do SSC-STE

Cenários Desvio Causas
Possíveis

Efeito no
Caso de Uso

Efeito no
Sistema

Severi-
dade

Possíveis
Restrições

Novos requisitos de
segurança

CN02:
Controle da
transmissão
em operação
normal
CN03:
Operação em
contingência

Comissão:
Abertura
indevida das
seccionadoras
S11, S12, S13
com carga na
linha

Comando indevido do
SSC por falha no
controlador local;
falha de supervisão de
estado; erro de
transmissão de dados;
erro de operação;
operação maliciosa

Comando de
abertura gerado,
mesmo com pré-
condições não
satisfeitas (Q11
fechado, linha
viva, barra viva)

Possível explosão da
seccionadora; com
danos materiais e
físicos; perturbação
severa no sistema
elétrico no cenário
CN03

CN02:
Catas-
trófica

CN03:
Catas-
trófica

Assegurar que as saídas
falhem sem comandar;
garantir integridade da
supervisão de estado e da
transmissão de dados;
elevar confiabilidade do
intertravamento; treinar
operador; evitar violação
de acesso

Implementar saídas com falha
segura; monitorar estados de
modo redundante; utilizar
protocolos de comunicação
seguros; replicar lógica de
intertravamento em locais
independentes; treinar
operador; incluir mecanismos
de bloqueio de acesso remoto
indevido

CN02:
Controle da
transmissão
em operação
normal
CN03:
Operação em
contingência

Comissão:
Fechamento
indevido das
lâminas de terra
LT11, LT12,
LT13 com linha
viva, barra viva

Comando indevido do
SSC por falha no
controlador local;
falha de supervisão de
estado da linha; erro
de transmissão de
dados; erro de
operação; operação
maliciosa

Comando de
fechamento
gerado, mesmo
com pré-
condições não
satisfeitas (Q11,
fechado e linha
viva, barra viva)

Possível explosão da
seccionadora, danos
materiais, danos físicos,
possível perturbação no
sistema elétrico

CN02:
Catas-
trófica

CN03:
Catas-
trófica

Assegurar que as saídas
falhem sem comandar;
garantir integridade da
supervisão de estado e da
transmissão de dados;
elevar confiabilidade do
intertravamento; operação
local com
intertravamento; evitar
violação de acesso

Lógica de intertravamento deve
ser garantida mesmo para
operações de comando local,
independente da condição de
operação do SSC; treinar
operador sobre intertravamentos
de segurança para operação
local

CN02:
Controle da
transmissão
em operação
normal
CN03:
Operação em
contingência

Comissão:
Fechamento
indevido das
seccionadoras
S11, S12, S13
com LTs
fechadas e linha
viva, barra viva

Comando indevido do
SSC por falha no
controlador local;
falha de supervisão de
estado, erro de
transmissão de dados;
erro de operação;
operação maliciosa

Comando de
fechamento
gerado, mesmo
com pré-
condições não
satisfeitas (LT11,
LT12, LT13,
LTA1, LTA2
fechadas e linha
viva, barra viva)

Atuação do sistema de
proteção; eventual dano
material; perturbação
severa no sistema
elétrico no cenário
CN03

CN02:
Crítica

CN03:
Catas-
trófica

Assegurar que as saídas
falhem sem comandar;
garantir integridade da
supervisão de estado e da
transmissão de dados;
elevar confiabilidade do
intertravamento; treinar
operador; evitar violação
de acesso
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Cenários Desvio Causas
Possíveis

Efeito no
Caso de Uso

Efeito no
Sistema

Severi-
dade

Possíveis
Restrições

Novos requisitos de
segurança

CN02:
Controle da
transmissão
em operação
normal
CN03:
Operação em
contingência

Comissão:
Fechamento
indevido do
disjuntor Q11
com LTs
fechadas e linha
viva, barra viva

Comando indevido do
SSC por falha no
controlador local;
falha de supervisão de
estado; erro de
transmissão de dados;
erro de operação;
operação maliciosa

Comando de
fechamento
gerado, mesmo
com pré-
condições não
satisfeitas (LT11,
LT12, LT13,
LTA1, LTA2
fechadas e linha
viva, barra viva)

Atuação do sistema de
proteção; pequena
perturbação no sistema
elétrico no cenário
CN03

CN02:
Marginal

CN03:
Crítica

Assegurar que as saídas
falhem sem comandar;
garantir integridade da
supervisão de estado e da
transmissão de dados;
elevar confiabilidade do
intertravamento; treinar
operador; bloquear
violação de acesso

CN02:
Controle da
transmissão
em operação
normal
CN03:
Operação em
contingência

Comissão:
Abertura
indevida do
disjuntor Q11
com carga na
linha

Comando indevido do
SSC por falha no
controlador local ou
falha no relê de
proteção; erro de
parametrização do
relê; erro de
transmissão de dados;
erro de operação;
operação maliciosa

Comando de
abertura gerado,
mesmo com pré-
condições não
satisfeitas (linha
viva e barra viva
sem necessidade
de interrupção de
transmissão de
energia)

Isolamento indevido de
linhas ou cargas;
perturbação severa no
sistema elétrico no
cenário CN03 se a
abertura ocorrer
simultaneamente em
vários pontos do
sistema

CN02:
Marginal

CN03:
Catas-
trófica

Assegurar que as saídas
falhem sem comandar;
garantir integridade da
supervisão de estado e da
transmissão de dados (
para controladores locais
e relês de proteção);
treinar operador; bloquear
violação de acesso (inclui
a parametrização dos
relês)

Utilizar protocolos de
comunicação seguros com os
relês de proteção; utilizar
bloqueios para evitar acesso
remoto indevido aos relês de
proteção; limitar o acesso a
parametrização remota dos
relês; utilizar mecanismos de
detecção de intrusos; treinar
operador para identificar
violação de barreira de acesso

CN02:
Controle da
transmissão
em operação
normal
CN03:
Operação em
contingência

Comissão:
Abertura
indevida do
disjuntor Q21
com carga na
linha

Comando indevido do
SSC por falha no
controlador local ou
falha no relê de
proteção; erro de
parametrização do
relê; erro de
transmissão de dados;
erro de operação;
operação maliciosa

Comando de
abertura gerado,
mesmo com pré-
condições não
satisfeitas
(transformador em
operação normal)

Isolamento indevido do
transformador, podendo
causar perturbação
severa no sistema
elétrico no cenário
CN03 se a abertura
ocorrer
simultaneamente em
vários pontos do
sistema

CN02:
Marginal

CN03:
Catas-
trófica

Assegurar que as saídas
falhem sem comandar;
garantir integridade da
supervisão de estado e da
transmissão de dados
(para controladores locais
e relês de proteção);
treinar operador; bloquear
violação de acesso (inclui
a parametrização dos
relês)
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Cenários Desvio Causas
Possíveis

Efeito no
Caso de Uso

Efeito no
Sistema

Severi-
dade

Possíveis
Restrições

Novos requisitos de
segurança

CN02:
Controle da
transmissão
em operação
normal
CN03:
Operação em
contingência

Valor:
Comutação
indevida da
posição de Tap
do auto-
transformador
ATR1

Comando indevido do
SSC por falha no
controlador local ou
falha no relê de
controle; erro de
parametrização do
relê de controle; erro
de transmissão de
dados; erro de
operação; operação
maliciosa

Mudança de
estado do
transformador
sem que as pré-
condições
estivesse
satisfeitas
(regulação de
tensão correta)

Aumento do fluxo de
reativos no sistema,
podendo causar atuação
da proteção do
transformador; podendo
causar pequena
perturbação no sistema
elétrico no cenário
CN03 se o comando
ocorrer
simultaneamente em
vários pontos do
sistema

CN02:
Marginal

CN03:
Crítica

Assegurar limitação de
tempo na comutação da
saída do controlador;
garantir integridade da
supervisão de estado e da
transmissão de dados
(tanto para controladores
locais como para relês de
proteção); treinar
operador; bloquear
violação de acesso (inclui
a parametrização dos relês
de regulação)

Utilizar protocolos de
comunicação seguros com os
relês de regulação; utilizar
bloqueios para evitar acesso
remoto indevido aos relês de
regulação; limitar o acesso a
parametrização remota dos relês
de regulação

CN02:
Controle da
transmissão
em operação
normal
CN03:
Operação em
contingência

Comissão:
Abertura
indevida do
disjuntor QR1
com carga na
linha

Comando indevido do
SSC por falha no
controlador local ou
falha no relê de
proteção; erro de
parametrização do
relê de proteção; erro
de transmissão de
dados; erro de
operação; operação
maliciosa

Comando de
abertura gerado,
mesmo com pré-
condições não
satisfeitas (linha
em operação
normal)

Pode causar isolamento
indevido da linha de
transmissão e impedir
reconexão automática
no caso de ocorrência
de falha transitória,
podendo causar
pequena perturbação no
sistema elétrico no
cenário CN03 se a
abertura ocorrer
simultaneamente em
vários pontos do
sistema

CN02:
Marginal

CN03:
Crítica

Assegurar que as saídas
falhem sem comandar;
garantir integridade da
supervisão de estado e da
transmissão de dados
(tanto para controladores
locais como para relês de
proteção); treinar
operador; bloquear
violação de acesso (inclui
a parametrização dos relês
de proteção)
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Na tabela 3.6 para cada cenário de segurança (CNS) são identificados os

cenários básicos relacionados (CN), os casos de uso associados (UC) e os requisitos

de segurança associados a análise (RSA). As associações apresentadas nessa tabela

facilitam a rastreabilidade dos requisitos de segurança.

Tabela 3.6: Cenários de segurança do SSC-STE

Cenário de Segurança
(CNS)

Cenários
Básicos

(CN)

Casos de
Uso
(UC)

Requisitos de
Segurança

(RSA)
CNS01: Abertura indevida das
seccionadoras S11, S12, S13 com carga
na linha (atores: operadores locais,
intrusos internos e externos)

CN02: Controle
da transmissão em
operação normal

UC02: Controle
e comando

RSA01, RSA02,
RSA03, RSA04,
RSA06, RSA09,
RSA10

CNS02: Fechamento indevido das
lâminas de terra LT11, LT12, LT13
com linha viva ou barra viva (atores:
operadores locais, intrusos internos e
externos)

CN02: Controle
da transmissão em
operação normal

UC02: Controle
e comando

RSA01, RSA02,
RSA03, RSA04,
RSA05, RSA06,
RSA09, RSA10

CNS03: Fechamento indevido das
seccionadoras S11, S12, S13 com
lâminas de terra fechadas e linha viva
ou barra viva (atores: operadores
locais, intrusos internos e externos)

CN03: Operação
em contingência

UC02: Controle
e comando

RSA01, RSA02,
RSA03, RSA04,
RSA06, RSA09,
RSA10

CNS04: Fechamento indevido do
disjuntor Q11 com lâminas de terra
fechadas e linha viva ou barra viva
(atores: operadores, intrusos internos e
externos)

CN03: Operação
em contingência

UC02: Controle
e comando

RSA01, RSA02,
RSA03, RSA04,
RSA06, RSA09,
RSA10

CNS05: Abertura indevida do disjuntor
Q11 com carga na linha, em vários nós
da rede (atores: intrusos externos)

CN03: Operação
em contingência
CN07:
Parametrização de
equipamentos

UC02: Controle
e comando
UC09:
Parametrização
da Proteção

RSA01, RSA02,
RSA03, RSA06,
RSA07, RSA08,
RSA10

CNS06: Abertura indevida do disjuntor
Q21 com carga na linha, em vários nós
da rede (atores: intrusos externos)

CN03: Operação
em contingência
CN07:
Parametrização de
equipamentos

UC02: Controle
e comando
UC09:
Parametrização
da Proteção

RSA01, RSA02,
RSA03, RSA06,
RSA07, RSA08,
RSA10

CNS07: Comutação indevida da
posição do Tap do auto-transformador
ATR1 com carga na linha, em vários
nós da rede (atores: intrusos externos)

CN03: Operação
em contingência
CN07:
Parametrização de
equipamentos

UC02: Controle
e comando
UC09:
Parametrização
da Proteção

RSA01, RSA02,
RSA03, RSA06,
RSA07, RSA08,
RSA10

CNS08: Abertura indevida do disjuntor
QR1 com carga na linha, em vários nós
da rede (atores: intrusos externos)

CN03: Operação
em contingência
CN07:
Parametrização de
equipamentos

UC02: Controle
e comando
UC09:
Parametrização
da Proteção

RSA01, RSA02,
RSA03, RSA04,
RSA06, RSA07,
RSA08, RSA10
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Dentre os cenários que envolvem violação da segurança de acesso (security)

foram considerados apenas aqueles onde o efeito dessa violação possa levar a

conseqüências catastróficas ou críticas para o sistema elétrico, que são decorrentes de

ações de intrusos externos do tipo sabotagem ou terrorismo (OMAN, 2001).

Os novos requisitos de segurança associados a análise, identificados como

RSA, são os seguintes:

� RSA01: Os controladores do SSC devem possuir saídas com característica

de falha-segura (do tipo não comanda em caso de falha) para assegurar que

não ocorra perturbação no sistema elétrico na ocorrência de falha do mesmo;

� RSA02: Os estados dos circuitos principais (incluindo o nível de tensão de

barramentos e linhas) devem ser supervisionados com confiabilidade

(preferencialmente por medidas redundantes), sempre associados com o

estado de qualidade do dado de modo que as lógicas de controle impeçam

ações indevidas na ausência de dados confiáveis. Do mesmo modo, o estado

atual desses equipamentos, bem como a validade dessa informação, devem

ser facilmente acessíveis pelo operador para evitar ações indevidas de

comando;

� RSA03: As redes de comunicação do SSC (internas e externas) devem

utilizar protocolos de comunicação seguros, com confirmação de recepção e

códigos de detecção e correção de erros (tanto na comunicação entre nós

controladores como com relês digitais de proteção e controle), de modo a

impedir a propagação de erros de comunicação;

� RSA04: As lógicas de intertravamento dos circuitos principais devem ser

replicação em nós independentes da rede de controle assegurando a

disponibilidade das mesmas em caso de falha simples de nós de controle do

SSC;

� RSA05: Quando a operação local dos equipamentos do circuito principal for

permitida a lógica de intertravamento respectiva deve estar disponível

também localmente, assegurando que mesmo na ocorrência de falha ou
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manutenção dos controladores do SSC a lógica de intertravamento continue

operacional;

� RSA06: As redes de comunicação externas ao SSC (incluindo as redes de

acesso a relês de proteção e relês de controle) devem possuir mecanismos de

controle de acesso local e remoto (para bloqueio de intrusos externos),

incluindo privilégios de acesso diferenciados por tipo de usuário;

� RSA07: O acesso remoto às bases de dados dos equipamentos do SSC (bem

como dos relês digitais de proteção e relês de controle) deve possuir

mecanismos de detecção de intrusos de modo a detectar a violação das

barreiras de acesso (seja por acesso externo ou interno indevido);

� RSA08: As redes de comunicação externas do SSC devem possuir limitação

de acesso para a parametrização remota da base de dados do SSC, de relês

digitais de proteção e relês de controle. Além disso, todo acesso remoto

deve ser registrado e qualquer alteração de parâmetros ou configuração deve

ser autorizada pelo administrador do SSC;

� RSA09: Os operadores do SSC devem ser treinados com relação aos

intertravamentos e procedimentos de segurança da subestação para que, na

operação normal do sistema elétrico, seja evitada a geração de eventos

iniciadores de ações potencialmente inseguras e seja garantida a segurança

da operação local dos equipamentos;

� RSA10: Os operadores do SSC devem ser treinados com relação a operação

em contingência do sistema elétrico, de modo que estes possam identificar

eficazmente as falhas do SSC, a invalidade de medidas de supervisão de

estado e de grandezas dos circuitos principais e a violação de barreiras de

acesso às bases de dados do SSC e dos dispositivos digitais associados ao

SSC que tenham acesso remoto.

É importante observar que os requisitos RSA06, RSA07, RSA08 e RSA10 são

requisitos de segurança de acesso (security) e devem ser analisados com ferramentas
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específicas, mas simultaneamente aos demais requisitos de segurança (safety) uma

vez que os cenários de segurança estão associados a ambos os tipos de requisitos.

3.12 Atividade 3.3 - Elicitação dos Requisitos Específicos de Segurança

Cada um dos requisitos de segurança associados a análise, elicitados na etapa

anterior, tem uma repercussão diferente em cada um dos cinco pontos de vista do

modelo ODP. Durante o processo de desenvolvimento da arquitetura do sistema

esses requisitos gerais são decompostos em requisitos específicos aplicáveis a cada

ponto de vista.

Esta primeira iteração do ciclo de desenvolvimento limita-se a identificar o

nível de sensibilidade (NS) dos requisitos gerais de segurança da análise para cada

ponto de vista, utilizando os critérios de avaliação, definidos na MERUSA, como o

grau de dependência da satisfação do mesmo em relação a cada específico ponto de

vista de arquitetura (0 � NS � 5) (AVELINO, 2005).

Na tabela 3.7 cada requisito de segurança associado a análise (RSA) é

associado aos cinco pontos de vista do modelo ODP, com o respectivo nível de

sensibilidade (NS) conforme os critérios definidos anteriormente e utilizando a

experiência do autor deste trabalho.

Com relação aos cenários de segurança todos os oito cenários listados na tabela

3.6 devem ser considerados nos cinco pontos de vista de arquitetura, uma vez que

existem comuns a todos os pontos de vista (com por exemplo os requisitos RSA02 e

RSA06) que também estão associados a todos os cenários de segurança.
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Tabela 3.7: Requisitos de segurança do SSC-STE e seu nível de sensibilidade

NS por
Ponto de VistaRequisitos de Segurança Associados a Análise do SSC-STE

(Descrição Mnemônica) E I C G T
RSA01. Característica de falha-segura nos controladores do SSC 0 0 1 4 5

RSA02. Supervisão de estados confiável com acesso a validade da informação 0 5 4 3 2

RSA03. Redes de comunicação com protocolo de comunicação seguro 0 1 2 3 5

RSA04. Replicação de lógicas de intertravamento em vários nós do SSC 0 0 1 5 2

RSA05. Lógica de intertravamento local operacional mesmo na falha do SSC 0 0 1 3 4

RSA06. Redes de comunicação (SSC e relês) com controle de acesso 1 3 4 4 5

RSA07. Mecanismos de detecção de violação de barreira de acesso remoto 1 2 4 5 1

RSA08. Limitação de acesso remoto para parametrização do SSC ou relês 1 1 3 2 2

RSA09. Treinamento dos operadores para evitar geração de eventos inseguros 5 0 0 0 0

RSA10. Treinamento dos operadores para detecção de falhas e intrusos 5 0 0 0 0

Legenda: E: Empresa, I: Informação, C: Computação, G: Engenharia,
T: Tecnologia e respectivo nível de sensibilidade (NS)

3.13 Atividade 3.4 - Construção dos Cenários de Segurança

Nesta etapa são analisados os cenários de segurança e sua completeza em

relação aos requisitos de segurança elicitados.

Para essa análise é elaborado um modelo representando os objetivos de

segurança do sistema e seus respectivos requisitos de segurança utilizando a

linguagem de representação GRL (Goal-oriented Requirement Language). Neste

modelo incluem-se os cenários de segurança (com o refinamento dos casos de uso já

identificados), utilizando-se a representação UCM (Use Case Maps). A representação

conjunta permite uma verificação cruzada entre objetivos de segurança e cenários de

segurança, visando detectar inconsistências na especificação inicial desses requisitos.

A figura 3.12 apresenta um grafo com o objetivo geral de segurança

identificado (OGS01) e os requisitos de segurança associados a análise (RSA01 a

RSA10). A partir dos cenários globais (CN02, CN03 e CN07) associam-se os casos

de uso identificados (UC02 ou UC09) e os respectivos cenários de segurança

(CNS01 a CNS08) a partir de uma avaliação crítica dos mesmos pelo autor deste
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trabalho. As linhas pontilhadas da figura representam a correlação entre os requisitos

de segurança da análise os casos de segurança, evidenciando a consistência do

conjunto de requisitos de segurança inicial em relação aos cenários.

3.14 Atividade 3.5 - Análise de Riscos

Nesta etapa elabora-se a análise de risco do sistema considerando-se os

requisitos de segurança já elicitados nas atividades anteriores. Essa análise é baseada

na Análise de Árvore de Falhas – FTA (figura 3.11) e na Análise de Perigos e

Operabilidade - HAZOP (tabela 3.5).

O objetivo dessa atividade é realizar uma Avaliação Probabilística de Risco-

PRA que permita identificar os principais riscos relacionados aos objetivos de

segurança do sistema, considerando-se os vários pontos de vista de arquitetura do

sistema. Entretanto, na primeira iteração do processo de desenvolvimento a

elaboração de uma PRA é dificultada pela alto nível de abstração em que se encontra

o detalhamento do sistema, assim, neste primeiro ciclo de desenvolvimento esta

atividade consiste da identificação dos principais riscos do sistema, de modo a

permitir a focalização da análise de segurança nos aspectos mais críticos.

Uma análise de risco, realizada com precisão, para uma subestação de extra-

alta tensão exige uma análise completa dos perigos e riscos do Sistema Interligado

Nacional como um todo, considerando as possíveis influências das outras

subestações interconectadas à subestação sob análise.
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Não existem referências de que uma análise desse tipo tenha sido realizada no

Sistema Interligado Nacional, além do mais, mesmo que uma análise tivesse sido

executada dificilmente esta teria considerado a influência de eventos iniciadores do

tipo falha provocada por operadores maliciosos ou por intrusos externos à rede do

sistema elétrico, uma vez que o nível de digitalização e integração dos sistemas

digitais de supervisão, proteção e controle de ainda é limitado (a maioria das

informações recebidas atualmente pelo ONS são provenientes de unidades terminais

remotas ligadas diretamente ao controle central e ainda existe um grande número de

relês de proteção convencionais sem tecnologia digital). Adicionalmente, os projetos

dos sistemas de supervisão e controle existentes nas subestações sempre foram

voltados para o conceito de alta confiabilidade e, principalmente, alta disponibilidade

em função do modelo de comercialização e administração do fluxo de energia

adotado pelo Ministério de Minas e Energia para o sistema elétrico brasileiro (MME,

2003).

A precisão de uma análise de risco também depende de dados de falha dos

componentes, acidentes e incidentes operacionais (ativação de eventos iniciadores

inseguros) da subestação. Esses dados, juntamente com os atributos de qualidade dos

componentes computacionais (tais como confiabilidade, disponibilidade, segurança

de acesso) também não estão disponíveis. Os dados de falha de componentes

utilizados em sistemas de supervisão e controle baseados em relês convencionais não

são adequados. Para uma estimativa grosseira de taxa de ocorrência de falhas podem

ser utilizadas referências internacionais, entretanto, essa consideração apresenta uma

série de limitações, especialmente com relação aos aspectos culturais brasileiros que

influenciam desde as decisões de concepção de projeto desses sistemas, assim como

o comportamento dos operadores e o perfil de ataques exteriores que devem ser

considerados.

Em função dessas limitações, o autor deste trabalho optou por realizar a análise

de risco considerando apenas aspectos qualitativos dos riscos, permitindo uma

comparação relativa entre os riscos considerados. Para essa análise adotou-se o

conceito da norma IEC1508-5:1997, que define a necessidade da redução do risco
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identificado para um valor tolerável, dentro de uma situação específica e o seu

relacionamento com os níveis de integridade de segurança. A aceitação do risco

como tolerável é baseada no princípio ALARP (As Low As Reasonably Practicable),

levando-se em consideração aspectos de custo/benefício da redução do mesmo (IEC-

1508-5, 1997).

A norma IEC1508-5:1997 estabelece quatro classes de risco:

• Classe I: risco intolerável e devem ser adotadas todas as medidas necessárias

para sua mitigação;

• Classe II: risco indesejável, porém tolerável somente se a redução do risco é

impraticável ou se os custos para essa redução são desproporcionais à

melhoria obtida;

• Classe III: risco tolerável se o custo da redução exceder à melhoria obtida;

• Classe IV: risco desprezível.

A classificação de cada evento de segurança numa dessas classes de risco

depende da conseqüência do evento (catastrófico, crítico, marginal ou desprezível),

bem como da freqüência de sua ocorrência (freqüente, provável, ocasional, remoto,

improvável ou desprezível), sendo essa classificação específica por área de aplicação.

Conforme citado anteriormente, no setor elétrico brasileiro (e mesmo a nível

internacional) ainda não existe uma padronização para caracterização da

conseqüência do evento de segurança, bem como não existem parâmetros para a

definição da freqüência de ocorrência desses eventos. Entretanto, como o objetivo

desta análise é uma comparação relativa da criticidade dos vários cenários de

segurança dotou-se uma classificação intuitiva (em função da experiência do autor)

para a definição das conseqüências dos eventos (conforme discutido na etapa de

elicitação dos requisitos globais e cenários de segurança e representado na tabela

3.5). Com relação a sua freqüência de ocorrência os cenários de segurança foram

classificados, também intuitivamente e em função de discussão com especialistas da

área, sendo o resultado apresentado na tabela 3.8.
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Tabela 3.8: Freqüência dos cenários de segurança do SSC-STE

Cenário de Segurança
(CNS)

Freqüência Justificativa

CNS01: Abertura indevida das
seccionadoras S11, S12, S13 com
carga na linha (atores: operadores
locais, intrusos internos, intrusos
externos)

Remota Ocorrência rara devido a existência de
intertravamento local convencional e a atual
inexistência de comando externo a subestação

CNS02: Fechamento indevido das
lâminas de terra LT11, LT12, LT13
com linha viva ou barra viva
(atores: operadores locais, intrusos
internos, intrusos externos)

Ocasional Ocorrência rara, porém geralmente realizada
no modo local para manutenção, onde existe a
possibilidade de desativação do
intertravamento local convencional.

CNS03: Fechamento indevido das
seccionadoras S11, S12, S13 com
lâminas de terra fechadas e linha
viva ou barra viva (atores:
operadores locais, intrusos internos,
intrusos externos)

Remota Ocorrência rara devido a existência de
intertravamento local convencional e a atual
inexistência de comando externo a subestação

CNS04: Fechamento indevido do
disjuntor Q11 com lâminas de terra
fechadas e linha viva ou barra viva
(atores: operadores, intrusos
internos, intrusos externos)

Remota Ocorrência rara devido a existência de
intertravamento local convencional e a atual
inexistência de comando externo a subestação

CNS05: Abertura indevida do
disjuntor Q11 com carga na linha,
em vários nós da rede (atores:
intrusos externos)

Ocasional Ocorrência individual provável devido a
ausência de intertravamentos e a sua origem
que pode ser a partir dos relês digitais; mas
considerada ocasional pois é insegura apenas
se ocorrerem comandos simultâneos em vários
sistemas (ataque externo)

CNS06: Abertura indevida do
disjuntor Q21 com carga na linha,
em vários nós da rede (atores:
intrusos externos)

Ocasional Ocorrência individual provável devido a
ausência de intertravamentos e a sua origem
que pode ser a partir dos relês digitais; mas
considerada ocasional pois é insegura apenas
se ocorrerem comandos simultâneos em vários
sistemas (ataque externo)

CNS07: Comutação indevida da
posição do Tap do auto-
transformador ATR1 com carga na
linha, em vários nós da rede
(atores: intrusos externos)

Ocasional Ocorrência individual provável devido a
ausência de intertravamentos e a sua origem
que pode ser a partir dos relês digitais; mas
considerada ocasional pois é insegura apenas
se ocorrerem comandos simultâneos em vários
sistemas (ataque externo)

CNS08: Abertura indevida do
disjuntor QR1 com carga na linha,
em vários nós da rede (atores:
intrusos externos)

Ocasional Ocorrência individual provável devido a
ausência de intertravamentos e a sua origem
que pode ser a partir dos relês digitais; mas
considerada ocasional pois é insegura apenas
se ocorrerem comandos simultâneos em vários
sistemas (ataque externo)
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Como resultado final para cada um dos oito cenários de segurança foi atribuída

uma classificação de risco, utilizando-se a tabela B.1 da norma IEC1508-5:1997

como referência, resultando na classificação de risco apresentada na tabela 3.9 (IEC-

1508-5, 1997).

Tabela 3.9: Classificação de risco dos cenários de segurança do SSC-STE

Conseqüência
Freqüência

Catastrófica Crítica Marginal Desprezível

Freqüente
Classe I Classe I Classe I Classe II

Provável
Classe I Classe I Classe II Classe III

Ocasional
Classe I

CNS02
CNS05
CNS06

Classe II
CNS07
CNS08

Classe III Classe III

Remota
Classe II

CNS01
CNS03

Classe III
CNS04

Classe III Classe IV

Improvável
Classe III Classe III Classe IV Classe IV

Desprezível
Classe IV Classe IV Classe IV Classe IV

Analisando-se a classificação apresentada na tabela 3.9 pode-se verificar que os

cenários de segurança que devem ser prioritariamente tratados são CNS02, CNS05 e

CNS06, sendo estes dois últimos associados a características de security; em seguida

devem ser priorizados os cenários CNS01 e CNS03, seguidos pelos cenários CNS07,

CNS08 e finalmente CNS04.

Essa priorização pode ser levada em consideração na análise conjunta dos

requisitos, onde tipicamente emergem os conflitos entre requisitos.
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3.15 Atividade 3.6 - Análise de Segurança (independente)

Nesta etapa elabora-se a análise de segurança do sistema, independente da

análise dos demais requisitos do sistema, para a verificação da satisfação dos

requisitos de segurança.

Nesta primeira iteração do ciclo de desenvolvimento os diversos pontos de

vista da arquitetura do sistema ainda estão num elevado nível de abstração, bem

como os requisitos de segurança ainda não foram confrontados com os demais

requisitos do sistema para identificação de redundâncias, inconsistências  ou

conflitos. Assim, nesse primeiro momento uma análise de segurança independente

pouco pode contribuir para a verificação da satisfação dos requisitos de segurança do

sistema.

Para uma análise de risco do ponto de vista da segurança de acesso (security)

existe a necessidade de uma avaliação das vulnerabilidades do sistema associadas a

cada um dos cenários considerados. Para a realização dessa avaliação também é

necessário um maior nível de detalhamento da arquitetura do sistema (especialmente

do detalhamento do ponto de vista da tecnologia e da engenharia), de modo que os

componentes e serviços essenciais para a segurança do sistema sejam identificados e

as vulnerabilidades da tecnologia associada sejam consideradas (ALBERTS, 2003).

Desse modo, as análises de quantitativas segurança (tanto envolvendo safety

como security) só podem ser conduzidas após uma maior definição da arquitetura do

sistema. Nesta primeira iteração do ciclo de desenvolvimento são considerados como

resultados da análise independente aqueles já obtidos na análise preliminar de

segurança e análise de risco realizadas nas etapas anteriores (tabelas 3.5 e 3.9).

3.16 Atividade 3.7 - Análise de Segurança Integrada

Nesta etapa os resultados e considerações realizadas na análise de segurança

independente (nesta primeira iteração os resultados considerados são da análise
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preliminar de segurança) são confrontados com os resultados da análise de outros

requisitos para a identificação de eventuais redundâncias ou conflitos entre estes.

A partir dos requisitos do modelo de negócios relacionam-se todos os

requisitos classificados inicialmente como de segurança (RSG) que devem ser

verificados com relação aos requisitos associados a análise (RSA). Analisando-se a

tabela 3.3, à luz dos objetivos de segurança, são identificados todos os requisitos

elicitados na análise funcional que estão relacionados com a segurança. A tabela 3.10

apresenta a relação completa dos requisitos associados à segurança do sistema.

Tabela 3.10: Relação completa dos requisitos de segurança do SSC-STE

NS por
Ponto de VistaRequisitos Identificados como de Segurança para o SSC-STE

(Descrição Mnemônica) E I C G T
OB04. Automonitoramento e autodiagnóstico, com bloqueio por defeito 1 2 3 3 2

OB07. Proteções com supervisão de tensão para bloqueio de operação e alarme 0 2 1 1 0

OB22. Informações de estado com indicadores de qualidade do dado 0 2 2 2 1

PR01. Não geração de comandos espúrios em caso de falha ou manutenção 0 0 3 3 3

PR02. Não enviar informações inválidas aos Operadores 0 2 3 3 3

PR03. Automatismos de controle sem condições inseguras 0 2 3 3 3

PR04. Automatismos de controle não causam indisponibilidade operacional 0 2 3 3 3

PR05. Informações de IHC não podem induzir Operador a erros 0 2 3 3 3

PR06. Acesso bloqueado a pessoas não autorizadas (privilégio parametrizável) 1 2 3 3 3

PR07. Mecanismos para assegurar integridade da comunicação externa 0 1 3 3 3

RA04: Acesso remoto registrado (identificação e validação do Administrador) 1 2 3 3 3

RSA01. Característica de falha-segura nos controladores do SSC 0 0 1 4 5

RSA02. Supervisão de estados confiável com acesso a validade da informação 0 5 4 3 2

RSA03. Redes de comunicação com protocolo de comunicação seguro 0 1 2 3 5

RSA04. Replicação de lógicas de intertravamento em vários nós do SSC 0 0 1 5 2

RSA05. Lógica de intertravamento local operacional mesmo na falha do SSC 0 0 1 3 4

RSA06. Redes de comunicação (SSC e relês) com controle de acesso 1 3 4 4 5

RSA07. Mecanismos de detecção de violação de barreira de acesso remoto 1 2 4 5 1

RSA08. Limitação de acesso remoto para parametrização do SSC ou relês 1 1 3 2 2

RSA09. Treinamento dos operadores para evitar geração de eventos inseguros 5 0 0 0 0

RSA10. Treinamento dos operadores para detecção de falhas e intrusos 5 0 0 0 0

Legenda: E: Empresa, I: Informação, C: Computação, G: Engenharia,
T: Tecnologia e respectivo nível de sensibilidade (NS)
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A análise conjunta desses requisitos (confrontando-se as características dos

vários requisitos) permite realizar a crítica dos requisitos originais em relação aos

elicitados na análise preliminar de segurança, chegando-se às seguintes conclusões:

� OB04: esse requisito complementa o RSA01 na medida em que os

mecanismos de falha-segura dependem de mecanismos de detecção de

falhas; assim esse requisito deve ser incluído na análise de segurança;

� OB07: esse requisito inicialmente não foi classificado como requisito de

segurança, entretanto passou a ter esta classificação pois complementa o

RSA02 (a falta de tensão pode causar invalidade na informação da

proteção); assim esse requisito deve ser incluído na análise de segurança;

� OB22: esse requisito inicialmente não foi classificado como requisito de

segurança, entretanto passou a ter esta classificação pois complementa o

RSA02 (a qualidade do dado pode representar a validade da informação);

assim esse requisito deve ser incluído na análise de segurança;

� PR01: esse requisito complementa o RSA01 na medida em que a ausência

de comandos espúrios não pode ser garantida exclusivamente com saídas de

falha segura; assim esse requisito deve ser incluído na análise de segurança;

� PR02: esse requisito é redundante com o RSA02, não sendo necessária sua

inclusão na análise de segurança, e deve ser substituído por este último;

� PR03: esse requisito complementa o RSA01 na medida em que os

automatismos devem ser verificados quanto ausência de condições inseguras

(a falha do controlador é um caso particular de falha do automatismo); assim

esse requisito deve ser incluído na análise de segurança;

� PR04: esse requisito pode entrar em conflito com o RSA01 na medida em

que exige que na falha dos automatismos ou do controlador não deva haver

indisponibilidade operacional, já o critério de falha-segura pode conduzir o

dispositivo controlado a indisponibilidade operacional (desde que esta seja
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sua condição segura em caso de falha); assim esse requisito deve ser

incluído na análise de segurança;

� PR05: esse requisito complementa o RSA02 na medida em que refere-se às

características de IHC para garantir a correta tomada de ações pelo operador;

assim esse requisito deve ser incluído na análise de segurança;

� PR06: esse requisito é redundante com o RSA06, não sendo necessária sua

inclusão na análise de segurança, e deve ser substituído por este último;

� PR07: esse requisito é redundante com o RSA03, não sendo necessária sua

inclusão na análise de segurança, e deve ser substituído por este último;

� RA04: esse requisito é redundante com o RSA08, não sendo necessária sua

inclusão na análise de segurança, e deve ser substituído por este último.

A tabela 3.11 apresenta a revisão da relação dos requisitos do sistema que

devem ser considerados na análise de segurança (considerando-se as conclusões

anteriores).

Assim, os requisitos de segurança a serem considerados na análise de cada

ponto de vista devem ser os seguintes:

� Ponto de vista da empresa: OB04, RSA06, RSA07, RSA08, RSA09 e

RSA10;

� Ponto de vista da informação: OB04, OB07, OB22, PR03, PR04, PR05,

RSA02, RSA03, RSA06, RSA07 e RSA08;

� Ponto de vista da computação: OB04, OB07, OB22, PR01, PR03, PR04,

PR05, RSA01, RSA02, RSA03, RSA04, RSA05, RSA06, RSA07 e

RSA08;

� Ponto de vista da engenharia: OB04, OB07, OB22, PR01, PR03, PR04,

PR05, RSA01, RSA02, RSA03, RSA04, RSA05, RSA06, RSA07 e

RSA08;
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� Ponto de vista da tecnologia: OB04, OB22, PR01, PR03, PR04, PR05,

RSA01, RSA02, RSA03, RSA04, RSA05, RSA06, RSA07 e RSA08.

Tabela 3.11: Relação revisada dos requisitos de segurança do SSC-STE

NS por
Ponto de VistaRequisitos Identificados como de Segurança para o SSC-STE

(Descrição Mnemônica) E I C G T
OB04. Automonitoramento e autodiagnóstico, com bloqueio por defeito 1 2 3 3 2

OB07. Proteções com supervisão de tensão para bloqueio de operação e alarme 0 2 1 1 0

OB22. Informações de estado com indicadores de qualidade do dado 0 2 2 2 1

PR01. Não geração de comandos espúrios em caso de falha ou manutenção 0 0 3 3 3

PR03. Automatismos de controle sem condições inseguras 0 2 3 3 3

PR04. Automatismos de controle não causam indisponibilidade operacional 0 2 3 3 3

PR05. Informações de IHC não podem induzir Operador a erros 0 2 3 3 3

RSA01. Característica de falha-segura nos controladores do SSC 0 0 1 4 5

RSA02. Supervisão de estados confiável com acesso a validade da informação 0 5 4 3 2

RSA03. Redes de comunicação com protocolo de comunicação seguro 0 1 2 3 5

RSA04. Replicação de lógicas de intertravamento em vários nós do SSC 0 0 1 5 2

RSA05. Lógica de intertravamento local operacional mesmo na falha do SSC 0 0 1 3 4

RSA06. Redes de comunicação (SSC e relês) com controle de acesso 1 3 4 4 5

RSA07. Mecanismos de detecção de violação de barreira de acesso remoto 1 2 4 5 1

RSA08. Limitação de acesso remoto para parametrização do SSC ou relês 1 1 3 2 2

RSA09. Treinamento dos operadores para evitar geração de eventos inseguros 5 0 0 0 0

RSA10. Treinamento dos operadores para detecção de falhas e intrusos 5 0 0 0 0

Legenda: E: Empresa, I: Informação, C: Computação, G: Engenharia,
T: Tecnologia e respectivo nível de sensibilidade (NS)

Conforme esperado os requisitos de segurança estão mais envolvidos com os

pontos de vista de computação, engenharia e tecnologia, onde os mecanismos de

detecção de falhas, transparência e alocação de funções são definidos.

A seguir realiza-se uma análise qualitativa de cada ponto de vista em relação a

satisfação dos requisitos de segurança elicitados. No nível de abstração atual a

análise objetiva apenas identificar potenciais pontos de conflito, gerando

recomendações que devem ser observadas no detalhamento desses pontos de vista.
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A tabela 3.12 resume as conclusões principais dessa análise que devem ser

consideradas na análise dos requisitos integrados do SSC-STE.

Tabela 3.12: Recomendações da análise de segurança do SSC-STE

Ponto de
Vista Referência Requisitos

Avaliados
Recomendações Preliminares da

Análise de Segurança

EMPRESA Tabela 2.3
Tabela 2.4

OB04, RSA06,
RSA07, RSA08,
RSA09, RSA10

O requisito RSA06 deve substituir o PR06;
Os requisitos RSA07, RSA08, RSA09 e RSA10
devem ser incluídos na relação de obrigações do
contrato ambiental do SSC.

INFORMAÇÃO Figura 2.9
Figura 2.10

OB04, OB07,
OB22, PR03,
PR04, PR05,
RSA02, RSA03,
RSA06, RSA07,
RSA08

Os requisitos OB07, RSA02, RSA06, RSA07 e
RSA08 devem ser incluídos como requisitos de
segurança no modelo invariante do SSC;
O requisito OB22 deve ser classificado como de
segurança no modelo invariante.

COMPUTAÇÃO Figura 3.5

OB04, OB07,
OB22, PR01,
PR03, PR04,
PR05, RSA01,
RSA02, RSA03,
RSA04, RSA05,
RSA06, RSA07,
RSA08

Para satisfação de OB04, PR01, PR03, PR04,
RSA01 e RSA02 no mínimo os objetos: controle
de algoritmos, gerenciador de comandos e
gerenciador de aquisição devem ter
autodiagnóstico (verificável por inspeção) e o seu
monitoramento deve ser realizado em objeto(s)
independente(s) para ativação dos mecanismos de
falha-segura.

ENGENHARIA Figura 3.6

OB04, OB07,
OB22, PR01,
PR03, PR04,
PR05, RSA01,
RSA02, RSA03,
RSA04, RSA05,
RSA06, RSA07,
RSA08

Para satisfação de OB04, PR01, PR03, PR04,
RSA01 e RSA02 cada nó deve ter mecanismos de
autodiagnóstico e o monitoramento destes deve
ativar mecanismos de falha-segura no nó UTR;
Para satisfação de PR05 e RSA02 no mínimo os
nós IHC e BD devem ter mecanismos de
persistência e tolerância a falhas;
Para satisfação de RSA04 e RSA05 ao menos os
nós CTR e UTR devem ser replicados;
Para satisfação de RSA06 e RSA07 o nó CMD
deve ter mecanismos de controle de acesso e
detecção de intrusos.

TECNOLOGIA Figura 3.7

OB04, OB22,
PR01, PR03,
PR04, PR05,
RSA01, RSA02,
RSA03, RSA04,
RSA05, RSA06,
RSA07, RSA08

Para satisfação de OB04, OB22 e RSA02 os nós
UTR, CTR e BD devem ter capacidade de gerar e
tratar indicação de qualidade dos dados;
Para satisfação de PR01, PR03 e PR04 os
códigos dos nós UTR e CTR devem ser abertos e
verificáveis (ANSI C);
Para satisfação de PR04, RSA01 e RSA02 o
hardware do nó UTR deve ser verificável por
inspeção;
Para satisfação de RSA03, RSA06, RSA07 e
RSA08 as redes TCP/IP locais devem ser
isoladas das redes externas e o nó CMD deve
possuir mecanismos de detecção de violação e
controle de acesso.
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3.17 Atividade 4.1 - Identificação do Perfil do Usuário e Análise de Tarefas

Nesta etapa identificam-se as características dos usuários do sistema e realiza-

se a análise de tarefas contextual do processo. A realização dessas atividades é

auxiliada por métodos de observação de campo, estudo de campo pró-ativo,

entrevistas com os usuários e questionários.

Para a obtenção de resultados práticos são considerados como caso de estudo

os usuários típicos dos sistemas de supervisão e controle do processo elétrico

pertencentes à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP.

O Sistema de Supervisão e Controle de Subestação de Transmissão de Energia

(SSC-STE) considerado neste estudo refere-se ao sistema instalado localmente na

subestação. Esse sistema tem como funções principais executar a aquisição de dados

de estado de equipamentos e grandezas analógicas do sistema elétrico da subestação,

controlar a manobra de equipamentos, realizar seqüências operacionais automáticas

(automatismos de controle), impedir seqüências operacionais incorretas

(automatismos de segurança), supervisionar o estado de proteção do sistema elétrico,

possibilitar a supervisão e operação remota desses equipamentos (seja da sala de

comando da subestação ou de centros operativos remotos à subestação, através de

redes de comunicação com outros sistemas de supervisão e controle hierarquicamente

superiores), registrar ocorrências de alarmes e eventos relacionados com perturbações

do sistema elétrico ou de seus equipamentos, possibilitar a supervisão e configuração

remota de equipamentos de controle e proteção do sistema elétrico, monitorar o

estado atual e histórico operacional dos equipamentos para manutenção preditiva e

preventiva dos mesmos, monitorar falhas de componentes da arquitetura do sistema

digital, bem como falhas nas redes de comunicação de dados associadas.

Uma primeira análise da utilização do SSC-STE do ponto de vista do usuário já

foi realizada pelo autor deste trabalho na obtenção dos casos de uso do sistema

(figura 3.4). A partir desses casos de uso são identificados cinco focos de estudo do

SSC-STE considerando-se o ponto de vista do usuário:
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� o foco do Operador de Subestação, que utiliza o sistema principalmente para

a supervisão e controle dos equipamentos, de modo centralizado, a partir da

sala de comando da subestação;

� o foco do Operador de Centro Remoto, que utiliza o sistema principalmente

para a coordenação da operação dos equipamentos, de modo centralizado, a

partir de um centro remoto de operação (fora da subestação), no qual a

informação recebida da subestação é compartilhada com as informações de

outras subestações;

� o foco do Supervisor de Operação, que utiliza o sistema principalmente para

a coordenação da ação dos operadores, de modo centralizado, utilizando as

informações do sistema para o planejamento, a programação, a supervisão

da operação em tempo real, a análise da operação do sistema elétrico de

transmissão;

� o foco do Engenheiro de Manutenção, que utiliza o sistema principalmente

para a supervisão do estado operacional dos equipamentos, estado da

proteção do sistema, recuperação do histórico de utilização e parametrização

de equipamentos do sistema elétrico;

� o foco do Engenheiro de Operação (Administrador do SSC), que utiliza o

sistema principalmente para o gerenciamento dos recursos utilizados na

operação do processo elétrico.

Deve ser observado que o ator Administrador do SSC, representado na tabela

3.1 e na figura 3.4, é representado neste estudo pelo foco do Engenheiro de

Operação, uma vez que é essa a nomenclatura usual da subestação estudada.

3.17.1 Análise do perfil dos usuários do SSC-STE

Para a realização da análise de perfil dos usuários do SSC-STE pesquisam-se as

características de operação dos grupos de usuários de uma Subestação de
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Transmissão de Energia da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista –

CTEEP (Subestação Nordeste).

O levantamento do perfil de cada um dos tipos de usuários do SSC-STE

identificados na etapa anterior envolve o seguinte procedimento (detalhado no Anexo

A):

� Inicialmente levanta-se o perfil esperado de cada um dos tipos de usuário,

baseado nos documentos de descrição de cargos (definidos nos

procedimentos da qualidade da empresa);

� Para confirmação das premissas iniciais é elaborada uma pesquisa de campo

utilizando-se um questionário padrão, que deve ser submetido a um

conjunto de potenciais usuários que representam cada um dos cinco focos de

estudo considerados. Os resultados obtidos são tabulados, procurando

caracterizar-se o perfil real de cada tipo de usuário;

� Os resultados obtidos a partir da pesquisa são verificados através de

entrevistas com alguns desses usuários, bem como devem ser discutidos

com os responsáveis pelas respectivas áreas de processo. Esses resultados

são então tabulados, procurando caracterizar-se o perfil real de cada tipo de

usuário;

� A análise desses resultados permite obter conclusões a respeito das

características de usabilidade desejadas para o SSC-STE, em função de cada

tipo de usuário considerado.

Na aplicação prática desse procedimento são analisados, pelo autor deste

trabalho, os documentos de descrição de cargo disponíveis no sistema de qualidade

da CTEEP, a partir dos quais é extraído o perfil esperado de cada tipo de usuário.

A seguir são elaborados questionários com 25 questões para identificação das

características reais dos usuários. As características pesquisadas são: identificação do

usuário (4 questões), atitude e motivação (5 questões), habilidades (7 questões),

ambiente de trabalho (3 questões) e características físicas dos usuários (6 questões).
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Esses questionários são distribuídos entre os vários tipos de potenciais usuários do

SSC-STE na empresa, sendo obtidos 35 questionários respondidos satisfatoriamente,

conforme apresentado no Anexo A.

Para o levantamento do perfil dos usuários as respostas aos questionários são

organizadas em tabelas. Executa-se uma análise estatística dos resultados obtidos,

bem como, realizam-se entrevistas com alguns representantes dos operadores de

subestação (que são considerados os usuários principais do sistema), para

confirmação dos resultados observados estatisticamente e para uma melhor

percepção do ambiente operacional envolvido com esses usuários.

As conclusões da análise do perfil dos usuários são resumidas na tabela 3.13,

onde são apresentadas as características de usabilidade mais importantes para cada

tipo de usuário estudado.

Tabela 3.13: Características de usabilidade por tipo de usuário do SSC-STE

Tipo de
Usuário

Facilidade
de

Aprendi-
zado

Facilidade
de Uso

Simplici-
dade

Ícones e
Símbolos
Visuais

Mínimo
Uso de

Digitação

Limitação
Visual

Uso
Limitado
de Cores

Operador de
Subestação XX XX X X X

Operador de
Centro Remoto X XX XX X

Supervisor de
Operação X XX X X X X X

Engenheiro de
Manutenção X X X X

Engenheiro de
Operação X X X X

LEGENDA: Branco: característica não importante;
X: característica importante;
XX: característica muito importante.

As características de usabilidade consideradas na tabela 3.13 são definidas da

seguinte forma:
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� Facilidade de aprendizado: reflete a facilidade e rapidez com que novos

usuários aprendem a utilizar o sistema, com ou sem treinamento (utilização

intuitiva ou baseada nos conhecimentos preexistentes dos usuários);

� Facilidade de uso: representa a facilidade, rapidez e eficiência com que os

usuários executam suas tarefas com o sistema e qual o volume de tarefas que

pode ser facilmente completado com a utilização do sistema;

� Simplicidade: representa o grau de complexidade necessário para executar

as tarefas. Esse conceito envolve a complexidade conceitual (minimização

da necessidade de novos conceitos, de memorização de informações, de

mudança da forma de operação para realizar as tarefas) e a complexidade da

interação homem-computador (minimização do número de ações necessárias

para executar uma função, agrupamento funcional da informação,

proximidade das ações com o modelo mental dos usuários);

� Uso de ícones e símbolos visuais: expressa a necessidade de representação

da informação através do uso de ícones e outros símbolos visuais no formato

gráfico no lugar de textos e números (incluindo o uso de cores, negrito,

alternância de brilho, noção de relevo, sobreposição de imagens);

� Mínimo uso de digitação: expressa o grau de necessidade do uso de teclado

e de entrada com comandos no modo texto;

� Limitação visual: representa o nível de deficiência visual da população de

usuários, que implica em ajuste de tamanho de caracteres, detalhes de

gráficos, tipos de ícones e botões;

� Uso limitado de cores: representa a dificuldade de discriminação visual de

cores. Essa característica implica em cuidados especiais no uso de cores

(evitar cores saturadas, a informação não pode ser fornecida apenas pela

alteração da cor, evitar gradação de cores com significados diferentes).
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3.17.2 Análise de tarefas do SSC-STE

Para a realização da análise de tarefas do SSC-STE são utilizados como caso de

estudo os procedimentos operacionais para supervisão e controle do processo elétrico

referentes a uma Subestação de Transmissão de Energia da Companhia de

Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP (Subestação Nordeste).

Neste caso de estudo é considerado que o usuário principal do Sistema de

Supervisão e Controle é o Operador de Subestação, assim a análise de tarefas é

realizada tendo como foco o ponto de vista desse usuário.

Essa análise visa obter um modelo centrado no usuário relativo ao trabalho que

é atualmente realizado. Para isso procura-se compreender como os usuários pensam,

falam e agem no seu ambiente de trabalho. A meta final é obter um sistema de

supervisão e controle que possua uma interface homem-computador que apresente

um compromisso ótimo entre três objetivos principais:

� Compreender qual o máximo incremento possível no desempenho e na

eficiência da operação que pode ser obtido com a aplicação da automação no

processo;

� Reorganizar o processo de trabalho para atingir mais eficientemente os

objetivos do negócio;

� Minimizar a necessidade de retreinamento dos usuários fazendo com que o

sistema de automação esteja o mais próximo possível do modelo de mental

dos usuários e maximizar a eficiência e eficácia do controle do processo

pela acomodação das restrições cognitivas humanas e de suas capacidades

dentro do contexto das tarefas atuais.

A obtenção desse modelo do trabalho do usuário envolve o seguinte

procedimento (Anexo B):

� Inicialmente analisam-se as necessidades do negócio, onde são considerados

os objetivos e as responsabilidades dos papéis de cada um dos atores

descritos no contrato ambiental do SSC (apresentado na seção 2.3), tendo
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como base os procedimentos de rede estabelecidos pelo ONS e as

informações encontradas em editais de subcontratação de Sistemas de

Supervisão e Controle para Subestações de Transmissão de Energia;

� As necessidades do negócio são revisadas por especialistas da aplicação

(gerentes, supervisores e engenheiros envolvidos com a operação e o

desenvolvimento de sistemas de automação para a organização) e

complementadas com entrevistas com especialistas do processo;

� A seguir realiza-se a análise de tarefas contextual que consiste na

identificação das tarefas executadas pelo Operador de Subestação, através da

análise dos manuais de operação de uma subestação (cujos procedimentos

são padronizados, sendo portanto válidos para outras subestações da

empresa). A identificação das tarefas é complementada pelo levantamento

do ambiente de operação, realizado com base nas respostas dos usuários a

questionários, bem como através de entrevistas com os mesmos;

� A partir desse conjunto de informações identificam-se os casos de uso, os

respectivos cenários principais e a forma de organização das tarefas,

obtendo-se o modelo de organização de tarefas do ponto de vista do

Operador de Subestação;

A tabela 3.14 apresenta os seis casos de uso identificados, pelo autor deste

trabalho, como necessários para a avaliação de usabilidade no setor de 345kV da SE

Nordeste, com os respectivos atores envolvidos. Deve ser observado que esses casos

de uso, identificados numa primeira iteração do desenvolvimento do sistema, são

utilizados para a verificação da consistência e robustez dos requisitos elicitados.

A descrição de cenários associados aos casos de uso identificados na tabela

3.14 pode ser obtida diretamente a partir da descrição dos procedimentos

operacionais do documento Manual de Operação da Subestação Nordeste. Como

exemplo é apresentado na tabela 3.15 o descritivo de um cenário associado ao caso

de uso de usabilidade UUC01 – Isolamento do disjuntor de linha.
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Tabela 3.14: Casos de uso para avaliação de usabilidade do SSC-STE

Caso de Uso de
Usabilidade Descrição Atores

UUC01 Isolamento do disjuntor de
linha

Operador de Subestação
(eventualmente Operador de
Centro Remoto)

UUC02 Normalização do
isolamento do disjuntor de
linha

Operador de Subestação
(eventualmente Operador de
Centro Remoto)

UUC03 Isolamento do TP da barra Operador de Subestação
(eventualmente Operador de
Centro Remoto)

UUC04 Normalização do
isolamento do TP da barra

Operador de Subestação
(eventualmente Operador de
Centro Remoto)

UUC05 Liberação do
Transformador

Operador de Subestação
(eventualmente Operador de
Centro Remoto)

UUC06 Normalização do
Transformador

Operador de Subestação
(eventualmente Operador de
Centro Remoto)

Tabela 3.15: Descrição do cenário de usabilidade CNU01

Caso de Uso de Usabilidade: UUC01 – Isolamento do disjuntor de linha

Cenário de Usabilidade: CNU01 - Isolar o disjuntor n° 1 da Linha Mogi-Nordeste

com a Barra 1 sendo utilizada como extensão da

linha

Resumo:

A partir das orientações e comandos dos centros de operação do ONS

(CNOS/COSR/CRO) o sistema deve permitir ao Operador de Subestação realizar

manobras em disjuntores, seccionadoras e esquemas de transferência de proteção de

modo a permitir que a Barra 1 da subestação seja utilizada como extensão da Linha

Mogi-Nordeste, garantindo a integridade (limites operativos) e segurança do sistema
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elétrico (controle de carregamento).

Atores:

Operador de Subestação (eventualmente Operadores de Centro Remoto).

Pré-condições:

Sistema de transmissão em operação normal e limites operativos de equipamentos

registrados no ONS.

Solicitação da manobra (realizada pela Engenharia de Manutenção) já formalizada no

Centro Regional de Operação e procedimento operacional já aprovado pelo Operador

de Subestação.

Gatilho:

Solicitação do Centro Regional de Operação (CRO) do isolamento do disjuntor n° 1

da Linha Mogi-Nordeste para que a Barra 1 possa ser utilizada como extensão dessa

Linha.

Descrição da Seqüência de Tarefas:

1. Registrar a solicitação de manobra, devendo ser verificado: a autorização de

comando do solicitante, o estado dos equipamentos, o estado dos automatismos

do equipamento (especialmente o controle automático de tensão e controle de

carregamento), o bloqueio por intertravamentos, o bloqueio para manutenção e o

bloqueio de proteção dos equipamentos envolvidos. Informar início de manobra

ao Centro Regional de Operação (CRO). Caso exista algum impedimento à

execução da manobra o solicitante é informado do motivo (Exceções: falha de

comunicação com CRO);

2. Totalizar a Proteção de Barras de 345kV. Caso o comando seja bloqueado o

solicitante é informado do motivo do bloqueio do comando (Exceções: falha de

comando, falha na supervisão de estado, falha de comunicação com CRO);

3. Fechar as seccionadoras 7114 e 5884. Caso o comando seja bloqueado o

solicitante é informado do motivo do bloqueio do comando (Exceções: falha de

comando, falha na supervisão de estado, falha de comunicação com CRO);
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4. Abrir seccionadoras 7115 e 5885 e bloqueá-las elétrica e mecanicamente. Caso o

comando seja bloqueado o solicitante é informado do motivo do bloqueio do

comando (Exceções: falha de comando, falha na supervisão de estado, falha de

comunicação com CRO);

5. Bloquear elétrica e mecanicamente as seccionadoras. Caso não seja possível  o

bloqueio o solicitante é informado (Exceções: falha de comunicação com CRO);

6.  Passar a chave dos TPs para a posição Transferida. Caso o comando não seja

possível o solicitante é informado do motivo do bloqueio (Exceções: falha de

comando, falha na supervisão de estado, falha de comunicação com CRO);

7. Fechar a seccionadora 5871 em paralelo com o disjuntor 1. Caso o comando seja

bloqueado o solicitante é informado do motivo do bloqueio do comando

(Exceções: falha de comando, falha na supervisão de estado, falha de

comunicação com CRO);

8. Desligar disjuntor 1. Caso o comando seja bloqueado o solicitante é informado do

motivo do bloqueio do comando (Exceções: falha de comando, falha na

supervisão de estado, falha de comunicação com CRO);

9. Abrir seccionadoras 5869 e 5873 e bloqueá-las elétrica e mecanicamente. Caso o

comando seja bloqueado o solicitante é informado do motivo do bloqueio do

comando (Exceções: falha de comando, falha na supervisão de estado, falha de

comunicação com CRO);

10. Informar o CRO da efetivação da manobra através da monitoração do estado dos

equipamentos (Exceções: falha na supervisão de estado, falha de comunicação

com CRO);

11. O caso de uso termina quando foi efetivada a confirmação da execução do

comando para o CRO ou quando existe o encerramento do comando antes da sua

execução.

Exceções:

Falha de comunicação com CRO: qualquer solicitação de manobra deve ser validada
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pelo Operador de Subestação (através de comunicação verbal, escrita) verificando-se a

precisão da especificação da mesma, bem como o estado operacional normal dos

equipamentos envolvidos. Nesta situação o caso de uso prossegue, caso contrário, o

caso de uso termina. Qualquer situação anormal na execução da manobra na

subestação deve ser informada ao solicitante.

Falha de comando: todo o comando executado deve ser confirmado. Se o comando foi

enviado ao equipamento o operador deve aguardar a confirmação da efetivação do

comando monitorando o estado do equipamento ou da grandeza alterada. Se após

decorrido um certo período de tempo a execução do comando não puder ser

confirmada (por observação do estado da sinalização ou por observação direta do

equipamento) o comando é considerado falho. O CRO é informado da efetivação do

comando através da monitoração do estado do equipamento bem como da medição de

grandezas elétricas e não elétricas associadas. Se a execução do comando for

confirmada o caso de uso prossegue, caso contrário o caso de uso termina.

Falha na supervisão de estado: toda informação de estado dos equipamentos, bem

como da medição de grandezas elétricas e não elétricas associadas a caracterização do

estado do equipamento deve ser validada. Se o estado monitorado não disponível, se

for inconsistente, se a grandeza medida estiver fora da faixa de operação ou se

apresentar um intervalo de variação anormal essa informação também é considerada

não confiável. Se a informação de estado ou grandeza medida está validado (estado

confiável) o caso de uso prossegue, caso contrário (estado não confiável) o comando

não pode ser executado o caso de uso termina.

Pós-condições:

Sistema de transmissão em operação normal, com manobra realizada conforme

solicitado pelos centros de operação do ONS e novo estado do equipamento registrado

pelo operador e informado ao CNOS/COSR/CRO ou, se ocorreu alguma falha,

registrado pelo operador e informado ao CNOS/COSR/CRO que a manobra não foi

executada.
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Em função das entrevistas com os operadores e das observações realizadas em

campo (especialmente focalizando as tarefas do tipo isolamento de equipamento) os

seguintes resultados da análise das tarefas principais realizadas pelos Operadores de

Subestação são destacados pelo autor deste trabalho (conforme apresentado no

Anexo B):

� Complexidade das tarefas: Em geral as tarefas realizadas em condição

normal pelos Operadores de Subestação são simples (tipicamente seqüência

de manobras de equipamentos), mas envolvem alto grau de responsabilidade

e risco (especialmente as manobras relacionadas com os equipamentos de

extra-alta tensão). Nas condições anormais de operação (decorrência de

alguma perturbação no sistema elétrico) as proteções do sistema elétrico

devem ser capazes de atuar de modo instantâneo (no máximo em 100

milisegundos) de modo a preservar a estabilidade do sistema, ficando como

responsabilidade dos operadores as manobras para a recomposição do

sistema. As manobras de recomposição normalmente são procedimentos que

não envolvem grande complexidade. Nos casos mais complexos, onde é

necessário o fechamento de uma ligação em anel e/ou paralelismo de fontes,

existe a intervenção dos centros de operação hierarquicamente superiores,

que, por questões de segurança, exigem a aprovação da seqüência de

operações, permitindo que, mesmo nessas circunstâncias, a realização das

tarefas tenha um tempo de tomada de decisão longo (maior que 30 minutos);

� Volume de transações dentro da organização: a quantidade de manobras de

equipamentos em 345kV, considerando o conjunto das subestações é

elevado (cerca de uma operação de manobra a cada 30 minutos pelo

Operador de Centro Remoto). Entretanto, em cada subestação o volume de

manobras é reduzido (tipicamente duas por dia para o Operador de

Subestação);

� Nível de treinamento exigido: o treinamento para execução das tarefas

relacionadas com o sistema elétrico é essencial, sendo realizada a

reciclagem dos operadores em períodos máximos de um ano (tipicamente a
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cada seis meses existem cursos de atualização). Os Operadores de

Subestação são pessoas altamente especializadas e experientes, atuando na

função por muitos anos (os entrevistados possuíam 4 a 14 anos de

experiência), demonstrando altíssimo conhecimento sobre os procedimentos

operacionais e também satisfação na realização da função;

� Taxa de erros observada: devido às condições favoráveis de execução das

tarefas no nível da subestação (ambiente de sala de comando climatizado,

baixa freqüência de execução de tarefas, alta especialização dos operadores),

bem como a não exigência de tempos de resposta rápidos para a maioria das

tarefas (exceto na ocorrência de perturbações no sistema), as taxas de erros

observadas são extremamente baixas (os operadores estimam essa taxa em

um erro registrado por ano na execução de manobras, considerando todas as

subestações de uma regional). Deve ser considerado também que a maioria

dos erros cometidos nas manobras são rapidamente observados e corrigidos

pelo próprio operador, sem que haja registro do mesmo no sistema (os erros

mais comuns em manobras de isolamento de equipamentos são o

desligamento incorreto de equipamentos, o esquecimento da reconexão de

seccionadoras ou erros de comunicação entre Operador de Centro Remoto e

Operador de Subestação), assim o número de erros de operação

efetivamente registrado é pequeno, sendo referente apenas àqueles mais

graves, cujas conseqüências operacionais indevidas exigem a intervenção de

outros operadores;

� Nível de redundância na entrada de dados: a entrada de dados para esse tipo

de tarefa consiste basicamente nos estados dos equipamentos coletados do

processo. Esse tipo de informação possui algumas redundâncias intrínsecas

(a sinalização de estado dos equipamentos, via seus contatos auxiliares, é

realizada por dois conjuntos de contatos para os equipamentos principais, as

medições de correntes e tensões dos circuitos podem confirmar o estado

operacional dos equipamentos), mas apesar disso ainda existe a necessidade

da confirmação visual das manobras realizadas, por medida de segurança
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(para garantir, por exemplo, que a seccionadora efetivamente fechou ou

abriu corretamente). A necessidade dessa confirmação visual evidencia um

certo grau de desconfiança na sinalização remota disponível (seja da

sinalização convencional do equipamento, seja da supervisão via sistemas

digitais);

� Tempos de resposta para completar as tarefas: os tempos de resposta para

completar manobras programadas de equipamentos não são críticos (com

média de 20 minutos para liberação de manobras mais complexas),

entretanto, requisitos de disponibilidade de equipamentos tendem a alterar

essa situação no futuro;

� Desvios no processo de execução das tarefas: as condições de exceção

observadas na execução das tarefas podem ser várias: qualquer uma que faça

com que sistema elétrico esteja fora das condições normais de operação;

qualquer bloqueio de comando; incapacidade de comunicação com os

centros remotos de operação (que coordenam as manobras); ou qualquer

modificação no procedimento de execução aprovado;

� Limitações na execução das tarefas: a maior limitação reportada pelo

Operador de Subestação com relação à execução das tarefas é a necessidade

de verificação visual local do estado dos equipamentos, bem como a

necessidade de bloqueio físico de comando para certos equipamentos, que

também só pode ser realizado localmente, sendo que, na estimativa do

operador, 80% do tempo utilizado na realização das tarefas de isolamento de

equipamentos consiste em reverificar as operações realizadas. Deve ser

observado que essas atividades fazem parte das medidas de segurança

estabelecidas nos procedimentos padronizados. Do ponto de vista do

Operador de Centro Remoto a maior limitação para a execução eficiente das

tarefas é a necessidade de verificação da adequação do sistema à manobra

(verificação de condições de risco para a liberação da manobra);
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� Nível de mobilidade durante a execução das tarefas: na subestação a

mobilidade do operador é elevada durante a execução das tarefas devido à

necessidade de verificação visual local do estado dos equipamentos, bem

como devido à necessidade de bloqueio físico de comando para certos

equipamentos (que também só pode ser realizado localmente);

� Nível de interrupções durante a execução das tarefas: na subestação o nível

de interrupção das tarefas é baixo, uma vez que as atividades de operação

normal são programadas com antecedência. Já o Operador de Centro

Remoto pode receber diversas solicitações de diversas subestações, bem

como este deve manter a supervisão do sistema como um todo, estando

sujeito a diversos tipos de interrupção;

� Simultaneidade da execução de outras atividades: na subestação cada

manobra é realizada de modo isolado, pré-programado, não havendo

simultaneidade com outras tarefas em operação normal. No Centro Remoto

a simultaneidade de tarefas é freqüente, exigindo grande atenção dos

operadores, bem como uma priorização dinâmica entre tarefas;

� Melhorias nas tarefas: para melhoria do tempo de execução das tarefas

poderiam ser adotados procedimentos de verificação remota do estado do

equipamento que sejam redundantes em relação à supervisão tradicional

fornecida pelo monitoramento dos contatos auxiliares do equipamento,

visando um aumento da segurança operacional, sem a necessidade do

deslocamento do operador até o campo para observar visualmente a

condição do equipamento; outra melhoria seria o bloqueio remoto seguro

dos equipamentos, impedindo que o equipamento possa ser remotamente

comandado sem que haja a necessidade do bloqueio mecânico do comando;

adicionalmente, são sugeridas melhorias na coleta das medidas elétricas do

processo, de modo que possam ser emitidos relatórios periódicos com a

aquisição automática das grandezas elétricas ou que as informações dessas

medidas possam ser obtidas em arquivos de dados (no formato de planilhas)
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para que possam ser enviados aos responsáveis pela análise do desempenho

do sistema elétrico ou para análise de perturbações.

O modelo de organização de tarefas reflete de modo estruturado a forma como

os usuários organizam suas atividades, representando na forma de agrupamentos

hierarquizados os tipos de tarefas por eles realizados. Essa representação permite

uma identificação da importância e da coerência entre as atividades a serem

realizadas com relação ao comportamento do usuário (denominado de modelo mental

do usuário).

Para a obtenção do modelo de organização de tarefas é realizada uma análise

cruzada entre a descrição das funções do Operador de Subestação (documentada no

sistema da qualidade da empresa) com as características de operação previstas nos

procedimentos operacionais para o controle da área de 345kV da SE Nordeste. Essa

análise é discutida pelo autor deste trabalho com alguns operadores e supervisores de

operação, resultando no diagrama apresentado na figura 3.13, que expressa uma visão

da hierarquizada das atividades do Operador de Subestação. O procedimento

detalhado da análise de tarefas do SSC-STE é apresentado no Anexo B deste

documento.

3.18 Atividade 4.2 - Princípios de IHC e Restrições Ambientais

Nesta etapa especificam-se as restrições e potencialidades relacionadas com o

ambiente de desenvolvimento da interface homem-computador e definem-se os

princípios de projeto que devem nortear o desenvolvimento dessa interface.

As restrições da plataforma devem basear-se nas limitações e recursos de

interface fornecidos pela tecnologia selecionada e pelos recursos disponíveis no

ambiente de operação.
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Figura 3.13: Modelo de organização de tarefas do Operador do SSC-STE
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Nesta primeira iteração do processo de desenvolvimento as únicas definições

de plataforma conhecidas são as representadas na arquitetura do ponto de vista da

tecnologia (figura 3.7), que define como sistema operacional o ambiente

Windows/2000, utilização de hardware baseado em microcomputadores padrão

IBM/PC, utilização de padrões de representação Windows e OSF/Motif, com troca

de dados via ODBC/TCP/IP.

Essas características tecnológicas da plataforma da interface homem-

computador não apresentam, em princípio, nenhuma grande restrição do ponto de

vista da usabilidade do sistema, suportando todos os recursos normalmente utilizados

em salas de comando e controle, que, baseado na experiência do autor deste trabalho,

tipicamente consistem em:

� Monitor de tela plana (ou cristal líquido) de 17 polegadas, com alta

definição de imagem (1280x1024) e grande resolução de cores (16 bits );

� Dispositivos de entrada de dados diversos: teclado dedicado (tipo

membrana), teclado alfa numérico, mouse, joystick, trackball, tela

touchscreen;

� Dispositivos de saída de vídeo para conexão de projetores de tela com alta

intensidade e com alta definição de imagem (1280x1024);

� Dispositivos de saída de som com alta qualidade de áudio (podendo

reproduzir música e efeitos especiais);

� Impressão colorida de relatórios, listas, telas com boa definição (qualidade

fotográfica);

� Suporte a efeitos especiais de visualização (visão 3-D, vídeo reverso,

animação, vídeo streamer);

� Ambiente interação baseado em janelas, controladas independentemente,

que podem ser posicionadas e redimensionadas pelo usuário;

� Ambiente de desenvolvimento e de operação multitarefas, com possibilidade

de priorização de tarefas;
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� Recursos de interação gráfica diversos: botões em relevo, listas de seleção,

seleção por texto (hipertexto), apresentação em gráfico de barras, curvas,

navegador WEB (interpretador HTML).

Já os princípios de projeto devem ser baseados nas recomendações da literatura

de usabilidade, nas normas de interface para o domínio, na filosofia de interface

utilizada pela organização e contratos associados com a operação do sistema.

A literatura sobre técnicas e recomendações gerais de usabilidade é bastante

vasta e pode ser encontrada em diversos livros e publicações específicas. A seguir

apresenta-se uma lista básica de livros de referência que pode ser consultada:

� The Usability Engineering Lifecycle: a practitioner’s handbook for user

interface design – Deborah Mayhew (MAYHEW, 1999);

� Usability Engineering – Jakob Nielsen (NIELSEN, 1993);

� Usability Inspection Methods - Jakob Nielsen (NIELSEN, 1994);

� Handbook of Usability Testing – how to plan, design and conduct effective

tests – Jeffrey Rubin (RUBIN, 1994);

� Practitioner’s Handbook for User Interface Design and Development –

Robert J. Torres (TORRES, 2002).

Existem normas que especificam uma série de princípios e recomendações

sobre as características da interface homem-computador, entre as quais pode-se

destacar:

� ISO/IEC FDIS 9126-1:2000 Software Engineering - Product quality – Part

1: Quality Model - International Organization for Standardization (ISO-

9126-1, 2000);

� NBR 9241-11:2002 Requisitos Ergonômicos para Trabalho de Escritórios

com Computadores – Parte 11 – Orientações sobre Usabilidade -

Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR-9241-11, 2002);
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� Human Factors Design Guide Update (Report Number DOT/FAA/CT-

96/01): A Revision to Chapter 8 - Computer Human Interface Guidelines -

US Federal Aviation Administration Technical Center (HFDG, 2001).

Com relação aos métodos de avaliação de usabilidade existem vários sítios na

Internet que apresentam recomendações, técnicas de análise outras referências de

usabilidade que podem ser consultadas. Neste trabalho utilizam-se os seguintes

sítios:

� Jakob Nielsen’s Website - Web site from Nielsen Norman Group Inc.

Disponível em: <<http://www.useit.com/papers/guerrilla_hci.html>>

(NIELSEN, 1994a);

� Usability Net - Web site from European Union. Disponível em:

<<http://www.usabilitynet.org/home.htm>> (USABILITY, 2003);

� USOR – A Collection of User Oriented Methods - The Royal Institute of

Technology. Disponível em: <<http://www.nada.kth.se/cid/usor/>> (USOR,

2002);

� Usability Evaluation Methods - Web site from Drexel University.

Disponível em: <<http://www.pages.drexel.edu/~zwz22/UsabilityHome.

html>> (ZHANG, 1999).

Existem ainda os padrões de interface homem-computador padronizados pela

organização, estes podem ser obtidos a partir da documentação do projeto elétrico

existente. Tais padrões abrangem tipicamente: as cores para sinalização de

barramentos energizados (cada nível de tensão pode ter sua cor específica), a

sinalização de estado dos equipamentos (aberto, fechado, inválido, indisponível,

bloqueado, extraído, comando local, comando remoto), a simbologia para

representação mímica dos equipamentos (formato, tamanho, animação), o padrão de

identificação de equipamentos (tag), a seqüência de ativação de comandos (seleção

de equipamento, seleção de modo de comando, verificação da possibilidade de

comando, confirmação de comando), o esquema de navegação entre informações

(seleção de janelas, comando direto por botão virtual, seleção de múltipla escolha), a
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hierarquia de visões do processo, as descrições típicas de textos de mensagens de

alarmes, o tom de sinalização de cada tipo de alarme, a prioridade de alarmes, a

visualização de tendências (por gráficos de tendência, tabelas, diagramas de barras,

animações).

Visando facilitar a aprendizagem dos usuários deve-se considerar não apenas a

utilização dos padrões em uso pela empresa, mas também a possibilidade de

adequação de padrões para uniformização da interface homem-computador da

subestação àquela apresentada nos centros remotos de controle. Dessa forma, pode-se

obter uma melhor integração entre salas de comando remota e local, potencialmente

diminuindo os erros de comunicação entre Operador de Subestação e Operador de

Centro Remoto, bem como permitindo uma uniformização da representação das

informações de operação, que idealmente deve ser similar à utilizada pelo ONS.

Como esses padrões são particulares para cada organização neste caso de estudo não

são consideradas essas características específicas; entretanto, quando for necessário

para viabilizar ou exemplificar alguma análise, podem ser adotadas características de

interface homem-computador tipicamente utilizadas na área do setor elétrico

(baseadas na experiência do autor deste trabalho).

3.19 Atividade 4.3 - Elicitação dos Requisitos de Usabilidade

A partir da análise do perfil dos usuários, análise de tarefas (centrada no foco

do Operador de Subestação) e nos princípios de projeto da interface homem-

computador (IHC) são identificados os seguintes requisitos de usabilidade (RUS)

para o SSC-STE:

� RUS01: A IHC do SSC deve apresentar facilidade de aprendizado para

novos usuários, ou para aqueles que utilizem o sistema com pouca

freqüência (por exemplo os Operadores de Centro Remoto e Supervisores de

Operação). As representações simbólicas e textuais devem ser similares às

utilizadas no cotidiano da operação. Um usuário novo deve ser capaz de
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executar com sucesso todas as tarefas básicas do sistema (casos de uso) em

30 minutos após ter uma visão geral do sistema em 15 minutos;

� RUS02: A IHC do SSC deve ter facilidade de uso, permitindo que o

Operador de Subestação realize com rapidez e eficiência as tarefas usuais

(por exemplo os recursos de apontamento e seleção devem estar adaptados

tanto para usuários destros como canhotos). Os casos de uso considerados

ser executados remotamente (a partir da sala de comando da subestação),

sem erros, em um tempo máximo de 15 minutos (sem contar o tempo

necessário para a realização das ações locais no campo);

� RUS03: A IHC do SSC deve apresentar simplicidade para a realização das

tarefas de operação. Com esse objetivo deve ser minimizada a necessidade

da aquisição de novos conceitos (evitar textos em linguagem diferente do

português), de memorização de informações e de mudança da forma de

operação dos usuários para realização das tarefas. Da mesma forma do

número de ações necessárias para executar uma função básica deve ser

mínimo (não deve exceder a três níveis de janela), o agrupamento funcional

da informação e a hierarquia entre as visões do sistema elétrico devem ser

semelhantes ao modelo de organização de tarefas do Operador de

Subestação;

� RUS04: A representação das informações na IHC do SSC deve utilizar

janelas, ícones, menus, ponteiros e outros símbolos visuais no formato

gráfico (no lugar de textos e números), incluindo o uso de cores, vídeo

reverso, negrito, alternância de brilho, noção de relevo, sobreposição de

imagens. As formas de diálogo com o usuário devem seguir padrões

normalizados, utilizados em ferramentas comerciais (por exemplo

OSF/Motif e Windows);

� RUS05: A IHC do SSC deve permitir a utilização confortável do sistema,

mesmo para os usuários que possuam alguma limitação visual, implicando

que o tamanho de caracteres, os detalhes de gráficos, os tipos de ícones, os
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botões e qualquer outra informação visual possa ser discriminada com

precisão mesmo pelos usuários com essa limitação. Na avaliação dos

usuários 90% deve mostrar-se satisfeito com a utilização de gráficos e

animações visuais;

� RUS06: Na IHC do SSC deve haver limitação no uso de cores, evitando-se

cores saturadas, que a informação seja fornecida apenas pela alteração da

cor e evitando-se a gradação de cores com significados diferentes;

� RUS07: Os recursos disponíveis na IHC devem ser consistentes em todas as

formas de visualização e de acesso das informações. Os símbolos e nomes

utilizados nos vários níveis de comando (local, remoto na sala de comando,

remoto no centro regional.) devem ser coerentes de modo que não haja a

necessidade de mudança de modelo mental do operador em função do modo

de controle do processo. Os textos e mensagens apresentados aos operadores

devem ser padronizados (especialmente na sinalização de ocorrências de

proteção e na nomenclatura de equipamentos), sendo coerentes com o

padrão de linguagem de representação estabelecido pelo ONS;

� RUS08: A IHC do SSC deve apresentar os estados de equipamentos, seu

modo de controle e as grandezas analógicas do processo elétrico de modo

preciso, organizado conforme distribuição física dos equipamentos e

seguindo o sentido natural do fluxo de energia (da esquerda para direita ou

de cima para baixo), de modo a não induzir os usuários a erros operacionais

(seja por falta, excesso ou imprecisão das informações apresentadas). Os

Operadores de Subestação devem cometer no máximo 1% de erro durante a

realização das tarefas consideradas (casos de uso);

� RUS09: A atualização contínua e normal dos estados e grandezas na IHC do

SSC não deve solicitar a atenção constante do operador a menos que essas

variações indiquem uma mudança importante da condição do processo,

evitando o cansaço visual e a desatenção do usuário em relação a variações

realmente importantes. As mudanças de modo de controle (automático,
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manual, remoto) devem ser facilmente identificadas. O modo de operação

normal não deve ser sinalizado nas visões gerais do sistema para não

sobrecarregar a quantidade de informação necessária em condições normais;

� RUS10: A sinalização da hierarquia de controle (modo de controle local,

remoto a partir da sala de comando, remoto a partir do centro regional de

operação) deve ser facilmente identificada em todas as vistas de supervisão

da IHC do SSC, de modo que o operador possa determinar claramente a

origem dos comandos de controle dos equipamentos, bem como possa

coordenar as ações entre as equipes de operação/manutenção/proteção. Do

mesmo modo a sinalização do estado de operação dos canais de

comunicação com os níveis hierárquicos superiores deve estar sempre

visível ao operador de modo a garantir que a coordenação da operação está

recebendo em tempo real as informações de estado do sistema elétrico;

� RUS11: As sinalizações de alarmes na IHC do SSC (especialmente de

disparo de proteção) devem ser priorizadas por nível de severidade, devendo

essa diferenciação ser realizada por cores, sons e freqüência de repetição da

sinalização, de modo a chamar a atenção do operador, mas não impedindo a

contínua visualização do estado geral do processo elétrico (em especial da

área relacionada com o alarme ativado). Recomenda-se que os três últimos

alarmes mais importantes estejam sempre visíveis e que a área ou

equipamento onde os alarmes estejam ativos seja sinalizado de modo

diferenciado para facilitar a localização do problema;

� RUS12: Os algoritmos de controle automáticos e intertravamentos de

segurança podem ter modos de apresentação na IHC específicos para

determinadas condições de operação, de modo que o operador possa

identificar com segurança as ações executadas pelos algoritmos ou o estado

do intertravamento sem a necessidade de consulta a várias fontes de

informação (outras telas) ou sem se seja necessária a memorização de

informações não apresentadas naquele modo de visualização;
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� RUS13: As informações de interesse da engenharia podem seguir uma

forma de representação diferente daquela utilizada pelos operadores, de

forma a permitir o acesso a potencialidades específicas do sistema para esse

tipo de usuário. As informações de manutenção e parametrização de

equipamentos podem ter modos de apresentação específicos para facilidade

de acesso aos equipamentos e obtenção de informações dos equipamentos

de modo simplificado (sem muitos níveis hierárquicos de seleção e sem a

necessidade de acessar recursos específicos de operação em tempo real);

� RUS14: Os relatórios contendo os registros das grandezas elétricas

coletadas automaticamente devem seguir o padrão de formatação utilizado

pela operação, facilitando a interpretação dos dados e reduzindo o retrabalho

gerado pela necessidade de transferência de informações entre áreas

distintas. Deve ser possível ainda modificar com facilidade essa formatação,

através da IHC do SSC, para permitir a adequação da mesma a outras

necessidades de operação;

� RUS15: O treinamento dos usuários deve explorar as potencialidades da

IHC do SSC. Os cenários de treinamento devem ser focados na aplicação

real. O treinamento deve ser periodicamente reciclado, especialmente para

os Operadores de Centro Remoto e Supervisores de Operação para mante-

los aptos à utilização do sistema. Após o treinamento esses usuários devem

ser capazes de substituir o Operador de Subestação, executando os casos de

uso considerados, sem erros, em um tempo máximo de 30 minutos (sem

contar o tempo necessário para a realização das ações locais no campo).

Além dos requisitos específicos de usabilidade as análises de tarefas e do perfil

do usuário permitem identificar outros requisitos, relacionados com outras

características funcionais do sistema, que devem ser consideradas na avaliação

integrada dos requisitos. Esses requisitos são denominados requisitos de usabilidade

complementares (RUC), sendo relacionados a seguir:
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� RUC01: As tarefas previstas no modelo de organização de tarefas do

Operador de Subestação para o SSC-STE (figura 3.13) devem ter sua

execução facilitada e otimizada (excetuando-se as atividades diversas)

através das funcionalidades fornecidas pelo sistema de supervisão e

controle. Devem ser utilizados cenários específicos (por tipo de tarefa) tanto

para o desenvolvimento dessas funcionalidades como a verificação da

satisfação do usuário em relação ao auxílio obtido na realização dessas

tarefas com o SSC-STE;

� RUC02: Todas as ações automáticas devem ser registradas e sinalizadas

passo a passo, em tempo real, de modo que o operador possa interromper o

processo automático e identificar claramente o estado do processo resultante

das operações realizadas pelo algoritmo automático;

� RUC03: Nenhuma ação manual crítica do operador deve ser exigida com

tempo de resposta menor que 30 minutos. Qualquer ação relacionada com a

segurança do processo que deva ser executada em um tempo menor que 30

minutos deve ser efetivada de modo automático pelo sistema;

� RUC04: Os bloqueios automáticos das seqüências manuais de operação

(intertravamentos) devem ser sinalizados, informando ao operador a causa

do impedimento operacional e no caso de sua desativação esta deve ser

claramente indicada e registrada como evento;

� RUC05: A operação integrada de diversas subestações pode exigir a

sinalização de estados e grandezas além das fronteiras da subestação, sendo

que neste caso a visões do sistema devem integrar, além das informações de

fronteira, informações de outras subestações que devem seguir o mesmo

padrão de representação das informações da subestação;

� RUC06: Os registros de seqüência de eventos devem ser clara e

precisamente ordenados, não devendo gerar dúvidas com relação a ordem de

sua ocorrência (se necessário os registros de seqüência de eventos devem ser



MERUSA: Caso de Estudo – SSC-STE 148

tratados de modo independente, não sendo misturados com os registros de

estado adquiridos sem datação de precisão);

� RUC07: A integração de recursos de parametrização remota de

equipamentos não deve interferir no desempenho da operação de tempo real

do sistema;

� RUC08: Qualquer falha do sistema de controle que cause bloqueio ou

indisponibilidade operacional de algum equipamento, bem como qualquer

informação não confiável adquirida do processo (dado inválido) deve ser

continuamente sinalizada, de modo a evitar que o operador tome decisões

sobre dados inválidos ou considerando operações que estão indisponíveis;

� RUC09: O acesso às funcionalidades de supervisão, comando e

parametrização de equipamentos deve ser realizado por senhas pessoais,

sendo que o privilégio de cada usuário é determinado por um superior

hierárquico. A qualquer momento o usuário ativo deve ser facilmente

identificado visualmente;

� RUC10: Deve haver uma supervisão adicional para verificação remota do

estado de equipamentos do processo elétrico de modo a fornecer a

confirmação de segurança da realização da manobra do equipamento

(informações redundantes e independentes da sinalização própria do

equipamento), especialmente para garantir que o equipamento está no estado

desejado e bloqueado para comandos remotos;

� RUC11: Deve ser permitido o acesso do operador aos registros de grandezas

adquiridas em tempo real e armazenados na base de dados do sistema, com a

possibilidade de seleção de trechos dos registros que possam ser exportados

e tratados em outros ambientes operacionais.

Os requisitos de usabilidade elicitados tem um impacto diferenciado em cada

um dos cinco pontos de vista do modelo ODP.
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No processo de desenvolvimento da arquitetura do SSC-STE os requisitos de

usabilidade apresentados são decompostos em requisitos específicos aplicáveis a

cada ponto de vista, devendo ser avaliados individualmente.

Esta primeira iteração do ciclo de desenvolvimento limita-se a identificar o

nível de sensibilidade (NS) dos requisitos de usabilidade para cada ponto de vista,

utilizando-se os critérios de avaliação, definidos na MERUSA, como o grau de

dependência da satisfação do mesmo em relação a cada específico ponto de vista de

arquitetura (0 � NS � 5) (AVELINO, 2005).

Na tabela 3.16 cada requisito de usabilidade (RUS e RUC) é associado aos

cinco pontos de vista do modelo ODP, com o respectivo nível de sensibilidade (NS)

conforme os critérios definidos anteriormente e utilizando a experiência do autor

deste trabalho.

Tabela 3.16: Requisitos de usabilidade do SSC-STE

NS por
Ponto de VistaRequisitos de Usabilidade do SSC-STE

(Descrição Mnemônica) E I C G T
RUS01. Facilidade de aprendizado da IHC 1 2 0 0 0

RUS02. Facilidade de uso da IHC 0 1 2 0 3

RUS03. Simplicidade de operação da IHC 1 4 3 0 1

RUS04. Utilização de representações gráficas na IHC 0 0 3 2 5

RUS05. Conforto da representação visual da IHC 0 0 3 1 2

RUS06. Uso limitado de cores na IHC 0 2 1 0 0

RUS07. Coerência e padronização da IHC 2 5 4 0 3

RUS08. Taxa de erros de operação da IHC menor que 1% 1 5 3 0 2

RUS09. Evitar cansaço visual, desatenção e sobrecarga de sinalização na IHC 0 3 2 0 0

RUS10. Sinalização contínua da origem de comando e comunicação com ONS 0 2 1 2 0

RUS11. Priorização de alarmes na IHC 3 2 4 1 0

RUS12. Otimização da IHC para algoritmos de controle 1 2 3 0 0

RUS13. Otimização da IHC para manutenção e parametrização de equipamentos 0 2 3 1 3

RUS14. Padronização e facilidade de formatação de relatórios de operação 0 1 3 2 4

RUS15. Treinamento de usuários de acesso pouco freqüente 3 0 0 0 0

RUC01. Funcionalidades para execução otimizada das tarefas do operador 5 4 3 2 0
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RUC02. Registro e sinalização passo a passo das ações automáticas 0 3 2 1 0

RUC03. Tempo de resposta de ações críticas do operador maior que 30 min. 2 3 4 4 0

RUC04. Sinalização da causa de bloqueio por intertravamento 0 2 3 3 0

RUC05. Sinalização da fronteira com outras subestações 2 1 0 0 2

RUC06. Ordenação da seqüência de eventos 1 2 2 2 0

RUC07. Integração de parametrização remota sem degradar desempenho 0 0 1 3 4

RUC08. Sinalização contínua de falha do SSC que cause bloqueio operacional 0 1 2 3 0

RUC09. Utilização de senhas pessoais para acesso a supervisão e controle 0 1 2 1 3

RUC10. Sinalização independente de estado e bloqueio de equipamento 1 2 3 4 5

RUC11. Possibilidade de exportação de informações adquiridas em tempo real 0 0 2 4 3

Legenda: E: Empresa, I: Informação, C: Computação, G: Engenharia,
T: Tecnologia e respectivo nível de sensibilidade (NS)

3.20 Atividade 4.4 - Elaboração do Guia de Estilo de IHC

Nesta etapa do ciclo de desenvolvimento do SSC-STE definem-se os princípios

de usabilidade que devem orientar o projeto da interface homem-computador,

elaborando-se um documento denominado Guia de Estilo de Usabilidade do SSC-

STE. Este documento é único para todos os pontos de vista do sistema, servindo

como uma referência uniforme para todos os desenvolvimentos de IHC relativos ao

projeto, permitindo assim a obtenção de uniformidade e coerência na interface que é

desenvolvida através das várias visões do sistema.

O Guia de Estilo de Usabilidade tem como base os requisitos de usabilidade

elicitados e os padrões de projeto e restrições ambientais definidas nas etapas

anteriores, registrando todos os resultados das avaliações de usabilidade já realizadas.

É importante observar que esse documento acompanha a evolução do projeto,

podendo ser atualizado a cada nova iteração evolutiva da IHC.

Como os padrões de projeto da IHC são particulares para cada organização e

como o conteúdo inicial deste guia consiste basicamente do registro dos resultados

das avaliações de usabilidade realizadas nas etapas anteriores, neste caso de estudo

este documento não é desenvolvido em detalhe. Entretanto, a título de orientação do

trabalho para outras iterações do processo de desenvolvimento, apresentam-se na
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tabela 3.17 os principais capítulos de um guia de estilo, acompanhados de uma breve

descrição do seu conteúdo, baseado em experiências anteriores do autor deste

trabalho na elaboração de especificações de projeto de IHC para sistemas de

supervisão e controle de subestações de transmissão de energia e seguindo um padrão

de documentação proposto por (MAYHEW, 1999).

Tabela 3.17: Conteúdo típico de um guia de estilo de usabilidade

TÍTULO DO CAPÍTULO DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

1  DESCRIÇÃO DO PROCESSO
1.1 DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO Descreve as características básicas do processo elétrico controlado

(equipamentos, níveis de tensão, diagrama elétrico de interligação
de barras)

1.2 ÁREAS DE ATUAÇÃO Define uma subdivisão das áreas do processo em regiões de
controle independentes, conforme modelo de tarefas do operador,
que é utilizada para agrupamento de informações, sinópticos de
supervisão e controle, etc.. Por exemplo: Setor de 500kV, Barra
N°1, Transformador N°2, Arquitetura do SSC)

2 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS
2.1 DEFINIÇÃO DA VARIÁVEIS DE

ENTRADA DIGITAIS

2.2 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE
ENTRADA ANALÓGICAS

2.3 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE
SAÍDA DE CONTROLE

Padroniza as características das entradas digitais, analógicas e das
saídas de controle do SSC. Por exemplo: endereço lógico,
identificador (tag), nome do ponto, tipo de sinalização
(simples/dupla), tipo de saída (fixa/pulsada), tipo de dado
(inteiro/ponto flutuante), fator de escala, nome dos estados
(aberto/fechado, normal/falha), tipo de registro (evento/alarme),
severidade de alarme, limites de alarme, sinalização no COR

2.4 DEFINIÇÃO DOS PONTOS
CALCULADOS DIGITAIS

2.5 DEFINIÇÃO DOS PONTOS
CALCULADOS  ANALÓGICOS

2.6 DESCRIÇÃO DOS ALGORITMOS DE
CÁLCULO

Padroniza as características das variáveis obtidas a partir de
cálculo das variáveis de entrada. Normalmente definem-se os
mesmos tipos de parâmetros das variáveis de entrada (endereço
lógico, identificador (tag), nome do ponto, etc.), acrescidos do
algoritmo de cálculo de invalidade e algoritmo de cálculo do
estado ou valor. Por exemplo: cálculo de potência total, cálculo da
habilitação para religamento, cálculo de proteção

3 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
3.1 INTRODUÇÃO Apresenta a relação de equipamentos relacionados com o controle

e comando da Subestação (disjuntores, seccionadoras, auto-
transformadores, relês de proteção, teleproteção de linha)

3.2 PRINCÍPIOS GERAIS DE
INTERTRAVAMENTO

Define as características gerais da lógica de intertravamento. Por
exemplo: local de execução (painel de controle, relê de proteção,
nó UTR, nó CTR, nó BD), tipos de sinalização (ligado, desligado,
transição, inválido), hierarquia de controle (prioridade local,
remota, centro de controle), redundâncias de processo,
características de falha segura

3.3 DESCRIÇÃO FUNCIONAL DOS
EQUIPAMENTOS
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3.3.1 Disjuntor 500kV com
Sincronismo

3.3.1.1 Características de Controle

3.3.1.2 Modos de Operação

3.3.1.3 Bloqueios

3.3.1.4 Procedimento de Controle

3.3.1.5 Características de IHC

3.3.1.6 Lista dos Equipamentos

Para cada tipo de equipamento (disjuntor, seccionadora de
isolamento de linha, auto-transformador, relê de bloqueio 86,
teleproteção da linha) descrevem-se as características de controle
(finalidade, tempo de manobra, tipo de comando, tipo de interface
elétrica), os modos de operação (local/remoto, automático/manual,
habilitado/inibido), os bloqueios operacionais (impedido para
manutenção, em teste, intertravado), os procedimentos de controle
(seqüências de comandos), as características de IHC (tipos de
sinópticos, tipo de diálogo, sinalização específica) e a relação dos
identificadores dos equipamentos (tag)

4 DESCRIÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IHC
4.1 INTRODUÇÃO Descreve o objetivo da utilização de um guia de estilo e relaciona

os princípios básicos que orientam a definição da IHC (utilização
de entidades gráficas, procedimentos padronizados, biblioteca de
símbolos, definição do uso das cores, fontes de caracteres, ícones
especiais, sinópticos, relatórios, princípios de comandos e de
navegação entre sinópticos)

4.2 PERFIL DOS USUÁRIOS Descreve sucintamente o método de obtenção das características
dos usuários da IHC, bem como apresenta as implicações dessas
características do ponto de vista da usabilidade do SSC

4.4 ANÁLISE CONTEXTUAL DE
TAREFAS

Descreve sucintamente o método de obtenção das características
das tarefas executadas pelo Operador de Subestação, apresenta as
implicações dessas características do ponto de vista da usabilidade
do SSC, relaciona os cenários de tarefa a serem considerados e
apresenta o modelo organizacional de tarefas do operador

4.5 CARACTERÍSTICAS DA
PLATAFORMA DE IHC

Descreve as características do hardware e do software a serem
utilizados na plataforma de desenvolvimento da IHC (ferramentas
de desenvolvimento) e na plataforma final de operação em tempo
real, bem como apresenta as implicações dessas características
(potencialidades e restrições) do ponto de vista do
desenvolvimento, teste e avaliação de usabilidade da IHC do SSC

4.6 OBJETIVOS DE USABILIDADE Descreve os requisitos de usabilidade a serem atingidos, bem como
a sua forma de avaliação (qualitativa ou quantitativa)

4.7 REENGENHARIA DO MODELO
ORGANIZACIONAL DE TAREFAS

Descreve a revisão do modelo organizacional de tarefas do
operador (essa revisão pode ser atualizada ao longo do
desenvolvimento) para otimização da utilização dos recursos de
automação do SSC, bem como descreve as implicações na
seqüência de tarefas do operador

4.8 PROJETO DO MODELO
CONCEITUAL

4.8.1 Identificação dos Produtos e
Processos

Descreve os produtos e processos a serem utilizados no
desenvolvimento da IHC, apresentando as regras para a utilização
desses recursos (estabelecidos pela organização)

4.8.2 Regras para Construção e
Navegação em Sinópticos e
Janelas

Descreve os formatos gerais para sinópticos e janelas,
apresentando as regras básicas para a construção e navegação entre
os mesmos. Por exemplo: barra de navegação sempre visível e a
direta da janela, limitação de posição e área ocupada pelos
sinópticos e janelas, acesso a janelas secundárias a partir de botões
no sinóptico principal ou através da barra de ferramentas no menu
principal
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4.8.3 Definição e Organização dos
Sinópticos e Janelas

Descreve os formatos típicos dos sinópticos e janelas principais da
IHC do SSC, bem como as suas formas de acesso (a partir de
barras de navegação, ícones, barras de ferramentas, funções de
teclado). Exemplos típicos de sinópticos são: Diagrama Unifilar
Geral da SE, Setor de 500kV, Setor de 345kV, Diagrama de
Arquitetura do SSC. Exemplo típicos de janelas são: Medições
Analógicas, Teleproteção, Transferência de Fase de Auto-
transformador, Transferência Automática de Alimentação,
Regulação de Tensão, Janela de Ajuste, Janela de Comando

4.8.4 Seqüências de Navegação
Principais

Descreve as principais seqüências de navegação a disponíveis para
o Operador de Subestação. Baseado nos cenários de tarefas
apresenta a seqüência de comandos da IHC (envolvendo seleção de
barra de ferramentas, ativação de botões de navegação, ativação de
pop-ups, barras de rolagem, comandos de teclado, etc.) necessária
para que o operador execute suas tarefas principais

4.9 DISPOSITIVOS DE ENTRADA E
SAÍDA

4.9.1 Telas Descreve os atributos disponíveis na plataforma e que devem ser
utilizados na elaboração dos sinópticos e janelas, do tipo: tabelas
de cores (cada nível de tensão pode ter uma cor particular),
tamanho e formato de fontes (tag de equipamentos, textos de
alarme, nomes de telas, valores medidos podem ter estilos e
tamanhos de fontes distintos), representações gráficas dos
equipamentos (cada estado de um equipamento pode ser
representado por símbolo distinto), formato alfanuméricos (cada
tipo de medida elétrica pode ter um formato de representação
específico)

4.9.2 Mouse e Dispositivos de
Apontamento

Descreve ações padronizadas associadas aos comandos de
mouse/trackball/touch screen em cada um dos contextos possíveis
de comando (efeitos de acionamento do botão esquerdo/direito do
mouse, duplo click, seleção e arrasto de símbolos e janelas)

4.9.3 Teclado Descreve ações padronizadas para a utilização de botões especiais
do teclado (como Shift, Alt, Tab, Home) e botões de funções
especiais

4.9.4 Som Descreve os tipos de som que podem ser utilizados para cada tipo
de contexto (representando, por exemplo, alerta e severidade de
alarme, finalização da execução de uma função, situação de
exceção, mensagem informativa)

4.10 PADRÕES DE PROJETO DE TELAS

4.10.1 Janelas da Aplicação Descreve os padrões das janelas utilizados na aplicação, definindo
suas funcionalidades básicas (por exemplo: janelas de comando,
janelas de regulação de ponto de operação, janela de rearme de
relês, janelas de teste de equipamentos, janelas de bloqueio)

4.10.2 Janelas do Sistema
Operacional

Descreve os padrões das janelas utilizados pelo sistema
operacional, definindo suas funcionalidades básicas (por exemplo:
janelas de ajuste de relógio, janelas de entrada de senha, janelas de
comando do sistema operacional)

4.10.3 Padrões de Leiaute das
Caixas de Diálogo

Descreve a formatação a ser utilizada nas caixas de diálogo das
janelas da aplicação (tipo de título, descrição padrão, tipos de
caixas de diálogo, tamanho, posição nominal)
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4.10.4 Padrões de Mensagem em
Caixas de Diálogo

Descreve os padrões para as mensagens de erro, aviso ou
informação utilizados nas caixas de diálogo

4.10.5 Padrões de Janela de Auxílio Descreve os padrões para as janelas utilizados para auxílio ao
usuário (chamada da janela, aparência da janela, formato do texto
da descrição de ajuda)

4.11 REALIMENTAÇÃO DO USUÁRIO

4.11.1 Tempo de Resposta Descreve os padrões de resposta de retorno das ações executadas
pelo usuário. Por exemplo: tipos de sinalização de execução
completada, execução em progresso, falha de execução, tempos
máximos de resposta

4.11.2 Gerenciamento de Erros Descreve os tipos de erros executados pelos usuários, fornece
orientação de como preveni-los e como recuperá-los, fornece a
padronização para os textos de descrição dos erros

4.10.3 Informação de Estado do
Sistema

Descreve a forma de apresentação da informação do estado atual
do sistema computacional, tipos de mensagens e tipo de atributos a
serem apresentados

5 ANEXOS –  PLANILHAS DE DADOS DA APLICAÇÃO
5.1 CARACTERÍSTICAS DOS PONTOS DE

PROCESSO DIGITAIS

5.2 CARACTERÍSTICAS DOS PONTOS DE
PROCESSO ANALÓGICOS

5.3 CARACTERÍSTICAS DOS PONTOS DE
PROCESSO DE CONTROLE

Planilhas de dados descrevendo todas as características de cada
ponto de entrada e saída do SSC, com os respectivos atributos
definidos no capítulo 2 – Descrição das Variáveis, bem como com
o respectivo endereçamento nas redes de comunicação utilizadas
para transmissão das variáveis

5.4 ENDEREÇAMENTO DAS UNIDADES
TERMINAIS REMOTAS

5.5 ENDEREÇAMENTO DOS
DISPOSITIVOS INTELIGENTES -
REDES MODBUS

5.6 ENDEREÇAMENTO DOS RELÊS DE
PROTEÇÃO - DNP3.0

5.7 ENDEREÇAMENTO IP NA REDE
ETHERNET

Planilhas de dados descrevendo o endereçamento dos dispositivos
conectados às redes de comunicação do SSC, com os respectivos
perfis dos protocolos de comunicação envolvidos

5.8 DEFINIÇÃO DOS PRIVILÉGIOS DE
ACESSO DOS USUÁRIOS

Planilhas contendo a definição dos privilégios de acesso de cada
categoria de usuário em relação às funções de supervisão do
processo, controle do processo, controle do sistema operacional e
manutenção da base de dados do sistema

3.21 Atividade 4.5 - Reengenharia do Trabalho

Nesta etapa o modelo de organização de tarefas apresentado na figura 3.13 é

revisado com o objetivo de que o projeto do SSC-STE possa ser otimizado para

satisfação dos objetivos gerais da empresa (OG01, OG02 e OG03), bem como

possam ser exploradas as potencialidades da automação.
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Para realizar essa revisão o autor deste trabalho realiza observações de campo e

entrevistas com os usuários, que resultam nas seguintes alterações nos agrupamentos

das atividades do modelo de organização de tarefas original (figura 3.13):

� As atividades classificadas no grupamento “Atividades Diversas” devem ser

consideradas como um agrupamento a parte porque não interagem

diretamente com o projeto de automação, entretanto a atividade de

“Reciclagem e Atualização Profissional” deve subir na hierarquia, sendo

colocada no mesmo nível hierárquico das atividades principais devido a

importância da mesma para a segurança e confiabilidade da operação do

processo;

� As atividades associadas aos agrupamentos de “Operação de Painéis de

Controle” e “Controle de Carregamento” devem ser subdivididas em

“Supervisão e Controle de Manobras” e “Controle de Estabilidade” para

uma melhor identificação com os objetivos de supervisão e controle do

fluxo de energia, bem como para a melhoria da segurança e confiabilidade

do suprimento de energia (traduzida pelo controle da estabilidade do sistema

elétrico). Essa subdivisão também deve permitir uma otimização dos

recursos de automação, na medida em que separa as atividades manuais de

manobra de equipamentos das atividades automáticas de controle e

proteção, uma vez que os algoritmos de controle concentram-se neste último

grupo;

� Na atividade de “Controle de Manutenção” deve ser retirada a tarefa de

fiscalização de serviços de manutenção (que deve passar para as atividades

“Técnicas Diversas”) e deve ser ampliada a tarefa “Inspeção Periódica” com

a inclusão de monitoramento automático e parametrização remota dos

equipamentos, permitindo um melhor aproveitamento da automação nesse

tipo de atividade;

� As atividade de “Registro de Ocorrências” e “Comunicação” devem subir de

nível hierárquico em função do objetivo de coordenação regional das
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atividades pelo ONS, bem como para permitir um maior foco nos registros

das ocorrências, visando um maior automatismo nessas operações (podendo

eventualmente incluir um diagnóstico automático da causa da ocorrência),

para que a análise de perturbações no sistema possa ser realizada com maior

precisão e da maneira mais rápida possível (atendendo ao objetivo de

disponibilidade operacional).

O resultado da restruturação desse modelo de organização de tarefas é

apresentado na figura 3.14 (Anexo B). Essa organização de tarefas é utilizado no

projeto do modelo conceitual da interface homem-computador do SSC-STE, para que

a mesma possa corresponder ao agrupamento lógico do modelo mental do usuário e

atender aos objetivos gerais do empreendimento.

3.22 Atividade 4.6 - Projeto da IHC

Nesta etapa elabora-se o projeto da interface homem-computador, utilizando-se

as definições do guia de estilo de usabilidade e os dados do processo elétrico já

levantados.

Neste primeiro estágio do processo de desenvolvimento da IHC o nível de

detalhe do projeto do sistema é muito reduzido, sendo elaboradas maquetes das telas

básicas do sistema, suficientes apenas para a realização de uma avaliação inicial de

usabilidade dessa interface pelos usuários do sistema.
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Figura 3.14: Modelo restruturado de organização de tarefas do Operador do SSC-STE
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3.23 Atividade 4.7 - Prototipação da IHC

Nesta etapa realiza-se a implementação do projeto da IHC, sendo que nesta

primeira iteração do ciclo de desenvolvimento esta implementação é realizada na

forma de protótipos em papel e lápis (protótipos de baixa fidelidade).

Um exemplo desse tipo de implementação é apresentado na figura 3.15, onde

um sinóptico do setor de 345kV de uma subestação típica do Sistema Interligado

Nacional é representado com todos os seus componentes principais e pontos de

controle indicados como losangos ao lado dos equipamentos.

Esse tipo de representação permite uma avaliação inicial, por parte dos

usuários, do agrupamento das informações, da necessidade de memorização de

informações, bem como da forma de diálogo da IHC para a execução das tarefas do

Operador.

3.24 Avaliação de Usabilidade (independente)

Nesta etapa é realizada a avaliação de usabilidade sobre os protótipos em papel

implementados na etapa anterior. Para a verificação da satisfação dos requisitos de

usabilidade utiliza-se o método de avaliação por inspeção e teste denominado de

walkthrough pluralista.

Nesse processo de avaliação são envolvidos, numa reunião de avaliação, os

representantes dos usuários da engenharia de sistema e de operação, que simulam a

execução dos cenários de uso utilizando sinópticos, janelas e caixas de diálogo

representadas em papel.

Os resultados dessa reunião de avaliação de usabilidade, coordenada pelo autor

deste trabalho, para o caso de estudo das telas elaboradas em papel (conforme

exemplificado na figura 3.15) são apresentados na tabela 3.18. Esses resultados

podem ser resumidos da seguinte forma:
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Figura 3.15: Protótipo de um sinóptico do setor de 345kV
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� Dentre os quinze requisitos de usabilidade (RUS) analisados sete apresentam resultados

satisfatórios, dois mostram-se não satisfatórios e seis não podem ser avaliados nesta

etapa devido a baixa fidelidade do protótipo em papel;

� O requisito de uso limitado de cores (RUS06) é considerado insatisfatório devido a

grande utilização de cores com pequenas diferenças de tonalidade, o que pode gerar

confusão de interpretação (especialmente para os operadores com limitação da acuidade

visual), além do que a tonalidade pode variar de acordo com o ajuste de cores (ou

envelhecimento) dos monitores, devendo ser revistas as cores utilizadas nos protótipos

de telas;

� O requisito de sinalização contínua da origem de comando e estado da comunicação

com ONS (RUS10) também é considerado insatisfatório devido a essa sinalização estar

presente apenas no sinóptico do Diagrama de Arquitetura do SSC, devendo ser

ampliada essa sinalização para outros sinópticos sem sobrecarregá-los;

� Dentre os onze requisitos de usabilidade complementares (RUC) apenas três são

considerados satisfatórios, dois são avaliados como insatisfatórios e seis não podem ser

avaliados (devido a baixa fidelidade do protótipo ou devido a forte dependência de

outras características do sistema);

� O requisito de sinalização da causa de bloqueio por intertravamento (RUC04) é

considerado insatisfatório devido à limitação da sinalização de bloqueio (que informa

apenas bloqueado ou não), a causa provável dessa limitação são restrições na troca de

informações entre nós de processamento de níveis hierárquicos distintos (podendo

existir comprometimento no desempenho do sistema);

� O requisito de sinalização independente de estado e bloqueio de equipamentos

(RUC10) também é considerado insatisfatório devido a inexistência desse tipo de

sinalização. Essa limitação é decorrente de limitação tecnológica no tipo de sensores de

supervisão de estado utilizados, exigindo eventual revisão da sinalização remota;

� De um modo geral a satisfação com os padrões de interface discutidos é boa. Acredita-

se que isso deve-se ao fato de que o projeto das telas básicas dessa subestação é produto

do reuso de telas já implantadas em outras subestações similares, permitindo uma boa

aproximação destas ao modelo mental dos usuários (em especial aos Operadores de

Subestação). Inclusive os problemas de usabilidade detectados (relativos aos requisitos
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RUS06 e RUS10) são aplicáveis também a outras subestações similares, uma vez que

estes alteram os padrões de uso existentes (note-se que o requisito RUS06 é diretamente

decorrente da análise do perfil do usuário e o requisito RUS10 é diretamente decorrente

da análise de tarefas, atividades não realizadas no desenvolvimento dos SSC de

subestações similares).

Tabela 3.18: Avaliação de usabilidade do SSC-STE

Avaliação de
UsabilidadeRequisitos de Usabilidade do SSC-STE

(Descrição Mnemônica) SA IS NA
RUS01. Facilidade de aprendizado da IHC X

RUS02. Facilidade de uso da IHC X

RUS03. Simplicidade de operação da IHC X

RUS04. Utilização de representações gráficas na IHC X

RUS05. Conforto da representação visual da IHC X

RUS06. Uso limitado de cores na IHC X

RUS07. Coerência e padronização da IHC X

RUS08. Taxa de erros de operação da IHC menor que 1% X

RUS09. Evitar cansaço visual, desatenção e sobrecarga de sinalização na IHC X

RUS10. Sinalização contínua da origem de comando e comunicação com ONS X

RUS11. Priorização de alarmes na IHC X

RUS12. Otimização da IHC para algoritmos de controle X

RUS13. Otimização da IHC para manutenção e parametrização de equipamentos X

RUS14. Padronização e facilidade de formatação de relatórios de operação X

RUS15. Treinamento de usuários de acesso pouco freqüente X

RUC01. Funcionalidades para execução otimizada das tarefas do operador X

RUC02. Registro e sinalização passo a passo das ações automáticas X

RUC03. Tempo de resposta de ações críticas do operador maior que 30 min. X

RUC04. Sinalização da causa de bloqueio por intertravamento X

RUC05. Sinalização da fronteira com outras subestações X

RUC06. Ordenação da seqüência de eventos X

RUC07. Integração de parametrização remota sem degradar desempenho X

RUC08. Sinalização contínua de falha do SSC que cause bloqueio operacional X

RUC09. Utilização de senhas pessoais para acesso a supervisão e controle X

RUC10. Sinalização independente de estado e bloqueio de equipamento X

RUC11. Possibilidade de exportação de informações adquiridas em tempo real X

Legenda: SA: Satisfatório, IS: Insatisfatório e NA: Não Avaliado
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3.25 Atividade 4.9 - Análise de Usabilidade Integrada

Nesta etapa as conclusões da avaliação de usabilidade independente são comparadas com

os resultados da análise de outros requisitos para a identificação de eventuais redundâncias,

complementaridades ou conflitos entre estes.

Para a verificação do relacionamento entre os requisitos elicitados a partir do modelo de

negócios do sistema (tabela 3.3) e os requisitos de usabilidade (tabela 3.16) é realizada uma

atividade de tempestade cerebral, onde ambos os conjuntos de requisitos são sistematicamente

comparados.

Essa atividade foi realizada pelo autor deste trabalho, sendo esse resultado apresentado na

tabela 3.19. Essa tabela apresenta o conjunto dos requisitos funcionais do sistema que, numa

primeira análise, mostraram-se correlacionados com os requisitos de usabilidade.

A análise desses requisitos comparada com os requisitos de usabilidade já considerados

(dos tipos RUS e RUC) permite concluir que:

� OB01: do ponto de vista da usabilidade esse requisito é redundante com o RUC01 na

medida em que a otimização das tarefas do operador implica que a IHC deve facilitar a

operação dos equipamentos integrados pelo sistema; assim esse requisito não deve ser

incluído na avaliação de usabilidade;

� OB06: esse requisito complementa os requisitos RUS13 e RUC07 na medida em que a

realização da manutenção dos equipamentos sem a necessidade de seu desligamento

deve ser viabilizada pela otimização da IHC para a manutenção e parametrização destes;

assim esse requisito deve ser incluído na avaliação de usabilidade;

Tabela 3.19: Requisitos funcionais relacionados com a usabilidade do SSC-STE

NS por
Ponto de VistaRequisitos Funcionais Relacionados com a Usabilidade do

SSC-STE (Descrição Mnemônica) E I C G T
OB01. Integração dos sistemas da subestação com acesso local ou remoto 3 3 3 3 3

OB06. Intervenção de manutenção sem desligamento de equipamentos 1 1 2 2 2

OB14. Registro SOE monitora principais pontos da instalação 0 2 0 0 0

OB22. Informações de estado com indicadores de qualidade do dado 0 2 2 2 1

OB24. Protocolo com identificação do estado operacional dos sistemas 0 2 2 2 3

OB26. Supervisão de grandezas analógicas e sinalizações de estado com tempo 0 3 2 2 0

OB27. Supervisão da potência ativa trifásica em pontos de interligação 0 3 1 1 0
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OB28. Supervisão e armazenamento de estados e grandezas do processo 0 3 1 1 0

PE02. Recursos de supervisão e controle para sala de comando remota 1 2 1 3 3

PR02. Não enviar informações inválidas aos Operadores 0 2 3 3 3

PR05. Informações de IHC não podem induzir Operador a erros 0 2 3 3 3

PR06. Acesso bloqueado a pessoas não autorizadas (privilégio parametrizável) 1 2 3 3 3

DE09. Habilitação dos Operadores para as atividades de tempo real 2 0 0 0 0

DE15. Medições obtidas a partir de fonte única de informação 0 1 1 1 0

RE02. Consoles de IHC redundantes 0 0 1 3 2

RA01: Supervisão do histórico de operação dos equipamentos principais 1 2 2 2 0

RA02: Alteração remota dos parâmetros de configuração da BD 1 2 2 2 3

RA03: Parametrização através de terminais remotos em redes de comunicação 1 2 1 3 3

RA04: Acesso remoto registrado (identificação e validação do Administrador) 1 2 3 3 3

Legenda: E: Empresa, I: Informação, C: Computação, G: Engenharia,
T: Tecnologia e respectivo nível de sensibilidade (NS)

� OB14: esse requisito complementa o RUC06 na medida em que exige que a lista de

eventos datada com precisão tenha a cobertura dos principais pontos da instalação para

viabilizar a análise de ocorrências; assim esse requisito deve ser incluído na avaliação

de usabilidade;

� OB22: esse requisito é redundante com o RUC08 na medida em que a sinalização

contínua de falha do SSC inclui a indicação da qualidade dos dados; assim esse

requisito não deve ser incluído na avaliação de usabilidade;

� OB24: esse requisito é redundante com os requisitos RUS08 e RUS10 na medida em

que a sinalização em tempo real para os níveis hierárquicos superiores inclui a

identificação do estado operacional do SSC; assim esse requisito não deve ser incluído

na avaliação de usabilidade;

� OB26: esse requisito complementa o RUC01 na medida em que estabelece os tipos de

variáveis analógicas e de estado que devem ser supervisionados via IHC do SSC; assim

esse requisito deve ser incluído na avaliação de usabilidade;

� OB27: esse requisito complementa o RUC05 na medida em que estabelece um tipo de

variável que deve ser supervisionado na fronteira da subestação; assim esse requisito

deve ser incluído na avaliação de usabilidade;
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� OB28: esse requisito complementa o RUS10 na medida em que estabelece os tipos de

variáveis que devem ser enviados aos centros que coordenam a operação (COR, ONS);

assim esse requisito deve ser incluído na avaliação de usabilidade;

� PE02: esse requisito é redundante com o RUS10 na medida em que esse requisito já

considera a execução de comandos a partir de centros remotos de controle; assim esse

requisito não deve ser incluído na avaliação de usabilidade;

� PR02: esse requisito é redundante com os requisitos RUS08 e RUC08 na medida em

que o bloqueio de envio de informações inválidas aos operadores já está previsto nestes

requisitos; assim esse requisito não deve ser incluído na avaliação de usabilidade;

� PR05: esse requisito é redundante com os requisitos RUS08 e RUC08 na medida em

que o projeto da IHC deve reduzir a probabilidade de erro de operação; assim esse

requisito não deve ser incluído na avaliação de usabilidade;

� PR06: esse requisito é redundante com RUC09 na medida em que este requisito já

considera o bloqueio de acesso a supervisão e controle de equipamentos por senhas

pessoais (com privilégios específicos); assim esse requisito não deve ser incluído na

avaliação de usabilidade;

� DE09: esse requisito complementa o RUS15 na medida em que estabelece os tipos de

treinamento para os Operadores de Centro Remoto, conforme padrões do ONS; assim

esse requisito deve ser incluído na avaliação de usabilidade;

� DE15: esse requisito é potencialmente conflitante com o RUC10 na medida em que o

requisito de desempenho estabelece a origem da informação de estado de um

equipamento seja única, mas o requisito de usabilidade exige haja uma supervisão de

estado de equipamento por recursos adicionais, eventualmente gerando a mesma

informação mas com origem distinta da primeira; assim esse requisito deve ser incluído

na avaliação de usabilidade;

� RE02: esse requisito complementa os requisitos RUS08 e RUC01 na medida em que a

redundância de console de IHC auxilia a redução de erros de operação e deve ser

considerada na organização de tarefas do operador; assim esse requisito deve ser

incluído na avaliação de usabilidade;
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� RA01: esse requisito complementa o RUS13 na medida em que estabelece

características específicas para o monitoramento remoto de equipamentos; assim esse

requisito deve ser incluído na avaliação de usabilidade;

� RA02: esse requisito complementa o RUS13 na medida em que amplia o escopo do

monitoramento e parametrização remota para a própria base de dados do SSC; assim

esse requisito deve ser incluído na avaliação de usabilidade;

� RA03: esse requisito complementa os requisitos RUS13 e RUC07 na medida em que

estabelece a utilização de terminais remotos para monitoramento e parametrização dos

equipamentos (podendo implicar em recursos de IHC específicos, tendo impacto no

desempenho do sistema); assim esse requisito deve ser incluído na avaliação de

usabilidade;

� RA04: esse requisito complementa os requisitos RSU13 e RUC09 na medida em que

estabelece a identificação e o registro do acesso remoto para controle e parametrização

dos equipamentos; assim esse requisito deve ser incluído na avaliação de usabilidade.

A tabela 3.20 apresenta a revisão da relação dos requisitos do sistema que devem ser

considerados na avaliação de usabilidade do SSC-STE, contemplando as recomendações

realizadas na avaliação anterior.

Tabela 3.20: Relação revisada dos requisitos de usabilidade do SSC-STE

NS por
Ponto de VistaRequisitos Relacionados com a Usabilidade do SSC-STE

(Descrição Mnemônica) E I C G T
OB06. Intervenção de manutenção sem desligamento de equipamentos 1 1 2 2 2

OB14. Registro SOE monitora principais pontos da instalação 0 2 0 0 0

OB26. Supervisão de grandezas analógicas e sinalizações de estado com tempo 0 3 2 2 0

OB27. Supervisão da potência ativa trifásica em pontos de interligação 0 3 1 1 0

OB28. Supervisão e armazenamento de estados e grandezas do processo 0 3 1 1 0

DE09. Habilitação dos Operadores para as atividades de tempo real 2 0 0 0 0

DE15. Medições obtidas a partir de fonte única de informação 0 1 1 1 0

RE02. Consoles de IHC redundantes 0 0 1 3 2

RA01: Supervisão do histórico de operação dos equipamentos principais 1 2 2 2 0

RA02: Alteração remota dos parâmetros de configuração da BD 1 2 2 2 3

RA03: Parametrização através de terminais remotos em redes de comunicação 1 2 1 3 3

RA04: Acesso remoto registrado (identificação e validação do Administrador) 1 2 3 3 3

RUS01. Facilidade de aprendizado da IHC 1 2 0 0 0
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RUS02. Facilidade de uso da IHC 0 1 2 0 3

RUS03. Simplicidade de operação da IHC 1 4 3 0 1

RUS04. Utilização de representações gráficas na IHC 0 0 3 2 5

RUS05. Conforto da representação visual da IHC 0 0 3 1 2

RUS06. Uso limitado de cores na IHC 0 2 1 0 0

RUS07. Coerência e padronização da IHC 2 5 4 0 3

RUS08. Taxa de erros de operação da IHC menor que 1% 1 5 3 0 2

RUS09. Evitar cansaço visual, desatenção e sobrecarga de sinalização na IHC 0 3 2 0 0

RUS10. Sinalização contínua da origem de comando e comunicação com ONS 0 2 1 2 0

RUS11. Priorização de alarmes na IHC 3 2 4 1 0

RUS12. Otimização da IHC para algoritmos de controle 1 2 3 0 0

RUS13. Otimização da IHC para manutenção e parametrização de equipamentos 0 2 3 1 3

RUS14. Padronização e facilidade de formatação de relatórios de operação 0 1 3 2 4

RUS15. Treinamento de usuários de acesso pouco freqüente 3 0 0 0 0

RUC01. Funcionalidades para execução otimizada das tarefas do operador 5 4 3 2 0

RUC02. Registro e sinalização passo a passo das ações automáticas 0 3 2 1 0

RUC03. Tempo de resposta de ações críticas do operador maior que 30 min. 2 3 4 4 0

RUC04. Sinalização da causa de bloqueio por intertravamento 0 2 3 3 0

RUC05. Sinalização da fronteira com outras subestações 2 1 0 0 2

RUC06. Ordenação da seqüência de eventos 1 2 2 2 0

RUC07. Integração de parametrização remota sem degradar desempenho 0 0 1 3 4

RUC08. Sinalização contínua de falha do SSC que cause bloqueio operacional 0 1 2 3 0

RUC09. Utilização de senhas pessoais para acesso a supervisão e controle 0 1 2 1 3

RUC10. Sinalização independente de estado e bloqueio de equipamento 1 2 3 4 5

RUC11. Possibilidade de exportação de informações adquiridas em tempo real 0 0 2 4 3

Legenda: E: Empresa, I: Informação, C: Computação, G: Engenharia,
T: Tecnologia e respectivo nível de sensibilidade (NS)

A identificação de novos requisitos de usabilidade (especialmente os ligados a outros tipos

de usuários como o Engenheiro de Manutenção) gera a necessidade de novas avaliações de

usabilidade (e consequentemente de novos protótipos) para considerar cenários ainda não

analisados.

Para a avaliação da usabilidade de todas as características elicitadas existe a necessidade da

inclusão de novos cenários associados a dois novos casos de uso:

� Monitoramento remoto de equipamentos: consiste no monitoramento remoto (a partir da

sala de comando ou de outros terminais remotos) do estado atual e histórico de operação

de equipamentos do processo ou da própria base de dados do SSC, para efeito de
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manutenção preventiva e corretiva remota do sistema (reduzindo o tempo de

indisponibilidade do sistema). O usuário típico desse tipo de caso de uso é o Engenheiro

de Manutenção, podendo ainda estar incluído o Administrador de Sistema. Os cenários

típicos para esse tipo de caso de uso são: monitoramento de disjuntores, seccionadoras,

transformadores, unidade terminal remota e servidores do SSC;

� Parametrização remota de equipamentos: consiste da realização da atualização remota

(a partir da sala de comando ou de outros terminais remotos) dos parâmetros de

configuração de equipamentos do processo ou da base de dados do SSC, para efeito de

atualização ou de manutenção corretiva remota. O usuário típico desse tipo de caso de

uso é o Engenheiro de Manutenção, podendo envolver o Administrador de Sistema. Os

cenários típicos para esse tipo de caso de uso são: parametrização de relês de proteção

digital, configuração de unidade terminal remota e configuração da base de dados dos

servidores do SSC.

A tabela 3.21 apresenta a relação revisada de casos de uso a serem considerados no

desenvolvimento da IHC, incluindo os dois casos de uso identificados na análise anterior.

Tabela 3.21: Relação revisada dos casos de uso de usabilidade do SSC-STE

Caso de Uso de
Usabilidade Descrição Atores

UUC01 Isolamento do disjuntor de
linha

Operador de Subestação (eventualmente
Operador de Centro Remoto)

UUC02 Normalização do isolamento
do disjuntor de linha

Operador de Subestação (eventualmente
Operador de Centro Remoto)

UUC03 Isolamento do TP da barra Operador de Subestação (eventualmente
Operador de Centro Remoto)

UUC04 Normalização do isolamento
do TP da barra

Operador de Subestação (eventualmente
Operador de Centro Remoto)

UUC05 Liberação do Transformador Operador de Subestação (eventualmente
Operador de Centro Remoto)

UUC06 Normalização do
Transformador

Operador de Subestação (eventualmente
Operador de Centro Remoto)

UUC07 Monitoramento remoto de
Equipamento

Engenheiro de Manutenção (eventualmente
Administrador de Sistema)

UUC08 Parametrização remota de
Equipamento

Engenheiro de Manutenção (eventualmente
Administrador de Sistema)
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3.26 Atividade 5.1 - Análise dos Requisitos Integrados

Nesta etapa os requisitos são analisados de modo conjunto, considerando os resultados das

análises específicas de segurança e usabilidade realizadas nas etapas anteriores, bem como

considerando-se todos os pontos de vista de arquitetura. O objetivo é identificarem-se potenciais

conflitos ou lacunas no conjunto da especificação de requisitos.

Essa atividade é realizada utilizando-se ferramentas de inspeção do tipo reuniões de

revisão de projeto e análises tipo walkthrough cognitivo, onde cada grupo de especialistas

apresenta seus resultados que são discutidos pelos outros participantes que não estiveram

envolvidos nessa análise específica, obtendo-se uma verificação cruzada dos resultados das

diversas análises realizadas.

O trabalho de análise é orientado por requisito, de modo que cada requisito é analisado

contra todos os pontos de vista para a verificação da consistência dos modelos e identificação de

potenciais conflitos.

Para facilitar o trabalho de análise os requisitos devem ser ordenados por prioridade, de

modo que sejam discutidos inicialmente aqueles requisitos de maior sensibilidade em relação aos

vários pontos de vista do sistema. Os critérios de prioridade propostos na MERUSA baseiam-se

no cálculo da densidade espectral de energia (Eri) e a energia média (���� Eri) de cada requisito,

utilizando-se como referência o nível de sensibilidade (NS) já determinado nas análise anteriores

(AVELINO, 2005).

A tabela 3.22 apresenta a relação completa com os 106 requisitos já elicitados, com o

cálculo das densidades de energia por ponto de vista (Eri) e ordenados de forma decrescente

segundo o critério de maior energia média (���� Eri).

Tabela 3.22: Relação completa e priorizada dos requisitos do SSC-STE

Requisito NS
E

NS
I

NS
C

NS
G

NS
T

Er1
E

Er2
I

Er3
C

Er4
G

Er5
T ���� Eri

RSA06. 1 3 4 4 5 0,6804 1,7324 2,1384 2,1384 2,4644 9,154
OB01. 3 3 3 3 3 1,4884 1,4884 1,4884 1,4884 1,4884 7,442
RUC10. 1 2 3 4 5 0,5964 1,0824 1,4884 1,8144 2,0604 7,042
RUC01. 5 4 3 2 0 1,8584 1,6524 1,3664 1,0004 0,0284 5,906
RUS07. 2 5 4 0 3 1,0004 1,8584 1,6524 0,0284 1,3664 5,906
RSA02. 0 5 4 3 2 0,0284 1,8584 1,6524 1,3664 1,0004 5,906
OB11. 2 2 3 3 3 0,9184 0,9184 1,2444 1,2444 1,2444 5,57
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RUC03. 2 3 4 4 0 0,9184 1,2444 1,4904 1,4904 0,0264 5,17
RSA07. 1 2 4 5 1 0,5124 0,9184 1,4904 1,6564 0,5124 5,09
PR06. 1 2 3 3 3 0,4704 0,8364 1,1224 1,1224 1,1224 4,674
RA04. 1 2 3 3 3 0,4704 0,8364 1,1224 1,1224 1,1224 4,674
OB04. 1 2 3 3 2 0,4284 0,7544 1,0004 1,0004 0,7544 3,938
OB03. 2 3 2 1 3 0,7544 1,0004 0,7544 0,4284 1,0004 3,938
OB05. 1 1 3 3 3 0,4284 0,4284 1,0004 1,0004 1,0004 3,858
OB12. 0 2 3 3 3 0,0224 0,7544 1,0004 1,0004 1,0004 3,778
OB13. 0 2 3 3 3 0,0224 0,7544 1,0004 1,0004 1,0004 3,778
PR02. 0 2 3 3 3 0,0224 0,7544 1,0004 1,0004 1,0004 3,778
PR03. 0 2 3 3 3 0,0224 0,7544 1,0004 1,0004 1,0004 3,778
PR04. 0 2 3 3 3 0,0224 0,7544 1,0004 1,0004 1,0004 3,778
PR05. 0 2 3 3 3 0,0224 0,7544 1,0004 1,0004 1,0004 3,778
RUS08. 1 5 3 0 2 0,4284 1,2524 1,0004 0,0224 0,7544 3,458
RA02. 1 2 2 2 3 0,3864 0,6724 0,6724 0,6724 0,8784 3,282
PE01. 1 2 1 3 3 0,3864 0,6724 0,3864 0,8784 0,8784 3,202
PE02. 1 2 1 3 3 0,3864 0,6724 0,3864 0,8784 0,8784 3,202
RA03. 1 2 1 3 3 0,3864 0,6724 0,3864 0,8784 0,8784 3,202
PR07. 0 1 3 3 3 0,0204 0,3864 0,8784 0,8784 0,8784 3,042
RUS14. 0 1 3 2 4 0,0204 0,3864 0,8784 0,6724 1,0044 2,962
RUS11. 3 2 4 1 0 0,8784 0,6724 1,0044 0,3864 0,0204 2,962
RSA03. 0 1 2 3 5 0,0204 0,0204 0,6724 0,8784 1,0504 2,642
RUS04. 0 0 3 2 5 0,0204 0,0204 0,8784 0,6724 1,0504 2,642
RSA08. 1 1 3 2 2 0,3444 0,3444 0,7564 0,5904 0,5904 2,626
OB24. 0 2 2 2 3 0,0184 0,5904 0,5904 0,5904 0,7564 2,546
PE04. 0 2 2 2 3 0,0184 0,5904 0,5904 0,5904 0,7564 2,546
RSA01. 0 0 1 4 5 0,0204 0,0204 0,3864 1,0044 1,0504 2,482
RUS13. 0 2 3 1 3 0,0184 0,5904 0,7564 0,3444 0,7564 2,466
RUS03. 1 4 3 0 1 0,3444 0,8424 0,7564 0,0184 0,3444 2,306
PR01. 0 0 3 3 3 0,0184 0,0184 0,7564 0,7564 0,7564 2,306
RUC11. 0 0 2 4 3 0,0184 0,0184 0,5904 0,8424 0,7564 2,226
OB06. 1 1 2 2 2 0,3024 0,3024 0,5084 0,5084 0,5084 2,13
RUC04. 0 2 3 3 0 0,0164 0,5084 0,6344 0,6344 0,0164 1,81
DE01. 0 0 2 3 3 0,0164 0,0164 0,5084 0,6344 0,6344 1,81
DE22. 0 0 2 3 3 0,0164 0,0164 0,5084 0,6344 0,6344 1,81
RE04. 0 0 2 3 3 0,0164 0,0164 0,5084 0,6344 0,6344 1,81
RE05. 0 0 2 3 3 0,0164 0,0164 0,5084 0,6344 0,6344 1,81
RSA05. 0 0 1 3 4 0,0164 0,0164 0,3024 0,6344 0,6804 1,65
RUC07. 0 0 1 3 4 0,0164 0,0164 0,3024 0,6344 0,6804 1,65
OB20. 1 1 2 2 1 0,2604 0,2604 0,4264 0,4264 0,2604 1,634
OB18. 2 2 1 1 1 0,4264 0,4264 0,2604 0,2604 0,2604 1,634
RA01. 1 2 2 2 0 0,2604 0,4264 0,4264 0,4264 0,0144 1,554
RUC06. 1 2 2 2 0 0,2604 0,4264 0,4264 0,4264 0,0144 1,554
OB22. 0 2 2 2 1 0,0144 0,4264 0,4264 0,4264 0,2604 1,554
DE18. 0 1 2 2 2 0,0144 0,2604 0,4264 0,4264 0,4264 1,554
RSA04. 0 0 1 5 2 0,0164 0,0164 0,3024 0,6464 0,5084 1,49
RUC09. 0 1 2 1 3 0,0144 0,2604 0,4264 0,2604 0,5124 1,474
OB26. 0 3 2 2 0 0,0144 0,5124 0,4264 0,4264 0,0144 1,394
OB23. 0 0 2 2 3 0,0144 0,0144 0,4264 0,4264 0,5124 1,394
DE12. 0 0 2 2 3 0,0144 0,0144 0,4264 0,4264 0,5124 1,394
RE13. 0 0 2 2 3 0,0144 0,0144 0,4264 0,4264 0,5124 1,394
OB17. 1 2 1 1 1 0,2184 0,3444 0,2184 0,2184 0,2184 1,218
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OB16. 0 0 2 2 2 0,0124 0,0124 0,3444 0,3444 0,3444 1,058
DE11. 0 0 2 2 2 0,0124 0,0124 0,3444 0,3444 0,3444 1,058
DE17. 0 0 2 2 2 0,0124 0,0124 0,3444 0,3444 0,3444 1,058
DE05. 0 0 1 2 3 0,0124 0,0124 0,2184 0,3444 0,3904 0,978
DE06. 0 0 1 2 3 0,0124 0,0124 0,2184 0,3444 0,3904 0,978
DE07. 0 0 1 2 3 0,0124 0,0124 0,2184 0,3444 0,3904 0,978
DE08. 0 0 1 2 3 0,0124 0,0124 0,2184 0,3444 0,3904 0,978
DE10. 0 0 1 2 3 0,0124 0,0124 0,2184 0,3444 0,3904 0,978
DE14. 0 0 1 2 3 0,0124 0,0124 0,2184 0,3444 0,3904 0,978
RE02. 0 0 1 3 2 0,0124 0,0124 0,2184 0,3904 0,3444 0,978
RE03. 0 0 1 3 2 0,0124 0,0124 0,2184 0,3904 0,3444 0,978
RE09. 0 0 1 2 3 0,0124 0,0124 0,2184 0,3444 0,3904 0,978
RE11. 0 0 1 2 3 0,0124 0,0124 0,2184 0,3444 0,3904 0,978
RE12. 0 0 1 2 3 0,0124 0,0124 0,2184 0,3444 0,3904 0,978
RUS05. 0 0 3 1 2 0,0124 0,0124 0,3904 0,2184 0,3444 0,978
RUS12. 1 2 3 0 0 0,2184 0,3444 0,3904 0,0124 0,0124 0,978
RUS02. 0 1 2 0 3 0,0124 0,2184 0,3444 0,0124 0,3904 0,978
RUC08. 0 1 2 3 0 0,0124 0,2184 0,3444 0,3904 0,0124 0,978
RUC02. 0 3 2 1 0 0,0124 0,3904 0,3444 0,2184 0,0124 0,978
OB09. 0 2 1 1 1 0,0104 0,2624 0,1764 0,1764 0,1764 0,802
RUC05. 2 1 0 0 2 0,2624 0,1764 0,0104 0,0104 0,2624 0,722
RUS10. 0 2 1 2 0 0,0104 0,2624 0,1764 0,2624 0,0104 0,722
OB27. 0 3 1 1 0 0,0104 0,2684 0,1764 0,1764 0,0104 0,642
OB28. 0 3 1 1 0 0,0104 0,2684 0,1764 0,1764 0,0104 0,642
OB02. 0 0 1 1 3 0,0104 0,0104 0,1764 0,1764 0,2684 0,642
DE02. 0 0 1 1 3 0,0104 0,0104 0,1764 0,1764 0,2684 0,642
RE06. 0 0 1 1 3 0,0104 0,0104 0,1764 0,1764 0,2684 0,642
RE14. 0 0 1 1 3 0,0104 0,0104 0,1764 0,1764 0,2684 0,642
RUS09. 0 3 2 0 0 0,0104 0,2684 0,2624 0,0104 0,0104 0,562
OB07. 0 2 1 1 0 0,0084 0,1804 0,1344 0,1344 0,0084 0,466
OB08. 0 2 1 1 0 0,0084 0,1804 0,1344 0,1344 0,0084 0,466
OB10. 0 2 1 1 0 0,0084 0,1804 0,1344 0,1344 0,0084 0,466
OB21. 0 1 1 1 0 0,0064 0,0924 0,0924 0,0924 0,0064 0,29
DE15. 0 1 1 1 0 0,0064 0,0924 0,0924 0,0924 0,0064 0,29
RUS06. 0 2 1 0 0 0,0064 0,0984 0,0924 0,0064 0,0064 0,21
RUS01. 1 2 0 0 0 0,0924 0,0984 0,0064 0,0064 0,0064 0,21
RSA09. 5 0 0 0 0 0,0404 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,082
RSA10. 5 0 0 0 0 0,0404 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,082
RUS15. 3 0 0 0 0 0,0244 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064 0,05
PE03. 0 0 0 0 3 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064 0,0244 0,05
DE03. 0 0 0 0 3 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064 0,0244 0,05
RE01. 0 0 0 0 3 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064 0,0244 0,05
DE09. 2 0 0 0 0 0,0164 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,034
DE19. 2 0 0 0 0 0,0164 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,034
OB14. 0 2 0 0 0 0,0044 0,0164 0,0044 0,0044 0,0044 0,034
DE16. 0 0 0 0 2 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,0164 0,034
RE15. 0 0 0 0 2 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,0164 0,034

Legenda: Eri: densidade de energia por ponto de vista
���� Eri : energia média de cada requisito em relação a todos os pontos de
vista
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Na tabela 3.22 observa-se que os dez primeiros requisitos (considerados como os mais

prioritários para análise integrada) são compostos de quatro requisitos de segurança (RSA06,

RSA02, RSA07 e PR06), quatro requisitos de usabilidade (RUC10, RUC01, RUS07 e RUC03)

e dois requisitos de obrigações funcionais (OB01 e OB11), confirmando a hipótese de que os

requisitos não funcionais são aqueles que apresentam maior influência em todos os pontos de

vista.

Nessa primeira iteração do ciclo de desenvolvimento essa priorização é utilizada para

selecionar um grupo de requisitos para análise integrada, uma vez que o nível de detalhe de

detalhamento da arquitetura ainda é pequeno, podendo ser mais interessante iniciar logo uma

nova iteração do ciclo de projeto ao invés de realizar uma análise na lista completa de requisitos

(considerando-se que todos os requisitos já foram analisados individualmente no detalhamento

de cada ponto de vista).

O trabalho de análise integrada os dez primeiros requisitos listados na tabela 3.22 é

conduzido pelo autor desta tese, baseado principalmente nos resultados das análises

independentes realizadas anteriormente (tabela 3.3, tabela 3.12 e tabela 3.18), obtendo-se os

seguintes resultados:

� RSA06: a obrigatoriedade de mecanismos de controle de acesso nas redes de

comunicação externas ao SSC não conflita com outros requisitos. Entretanto, a

recomendação de segurança que relata a necessidade de isolamento das redes TCP/IP

locais das redes externas para atender a este requisito pode exigir mecanismos

complexos de roteamento, alterando o desempenho do sistema (impactando com

RUC07) e dificultando o acesso remoto para manutenção da base de dados do sistema

(impactando com RUS13, RA02 e RA03). Esse requisito é redundante com PR06

podendo substituir este último;

� OB01: a integração dos equipamentos no SSC, com acesso local e remoto dos dados

depende do detalhamento de todos os pontos de vista mas, no atual nível de

detalhamento do sistema, não apresenta nenhum conflito com outros requisitos;

� RUC10: a supervisão adicional de estado de equipamentos apresenta um potencial

conflito com o requisito DE15, que exige que a origem da informação de estado de um

equipamento seja única (para evitar conflito de informações de estado ou situações de

indisponibilidade por atraso ou falha de processamento);
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� RUC01: a execução facilitada das tarefas do operador, segundo o seu modelo de

organização de tarefas, não apresenta conflito com outros requisitos analisados, sendo

considerado redundante com o requisito OB01 do ponto de vista da usabilidade, sendo

recomendável substituí-lo por este;

� RUS07: a exigência de consistência em todas as formas de visualização e de acesso às

informações não caracteriza conflito com outros requisitos, devendo apenas ser

observadas as recomendações do ONS quanto aos padrões de representação e símbolos

para o domínio de transmissão de energia. Deve ser observado um cuidado especial com

a escolha de tecnologias de desenvolvimento de IHC que suportem os tipos de

representação recomendados ou que sejam configuráveis;

� RSA02: a supervisão confiável de estados com acesso a validade de informação exige

mecanismos de autodiagnóstico, monitoramento de falhas e persistência (tolerância a

falhas), podendo ter impacto na disponibilidade do sistema (requisitos DE22, RE04,

RE05), entretanto, no estágio atual do projeto esse conflito ainda não é evidente. Esse

requisito também pode apresentar conflito com a tecnologia selecionada para os nós

CTR e UTR, uma vez que sua implementação exige que esses dispositivos tenham

características especiais (ou tenham software e hardware abertos). Esse requisito é

redundante com os requisitos OB22, OB24, PR02 e RUC08, sendo sugerida uma nova

redação para o mesmo com a substituição destes últimos;

� OB11: as exigências de recursos para aquisição, registro e interconexão com ONS não

apresentam conflitos com outros requisitos, nem representam grandes problemas do

ponto tecnológico;

� RUC03: a exigência de que nenhuma ação manual crítica do operador deve demandar

um tempo de resposta menor que 30 minutos tem uma série de impactos no projeto do

sistema elétrico, que deve ter dispositivos de proteção autônomos (como relês de

proteção) para responder a necessidade de ações imediatas. Do ponto de vista do SSC

esse requisito pode exigir automatismos mais sofisticados para detecção de falhas do

processo e realização de ações autônomas, resultando em maior complexidade do

sistema, o que invariavelmente impacta na disponibilidade do mesmo (requisitos DE22,

RE04, RE05);
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� RSA07: a exigência de que o acesso remoto às bases de dados dos equipamentos

possuam mecanismos de detecção de intrusos e violação de barreiras de segurança não

conflita diretamente com outros requisitos. Entretanto, esses recursos exigem tecnologia

específica podendo alterar o desempenho do sistema (impactando com RUC07) e

dificultar o acesso externo para manutenção da base de dados do sistema (impactando

com RUS13, RA02 e RA03);

� PR06: o bloqueio de acesso de pessoas não autorizadas às informações de supervisão e

controle, bem como a parametrização dos privilégios de operação por tipo de usuário já

estão previstos no requisito RSA06, assim sugere-se que o requisito de segurança

substitua o requisito PR06.

Os resultados da análise de segurança integrada indicam também os seguintes resultados:

� PR07: esse requisito é redundante com o RSA03, devendo ser substituído por este

último;

� RA04: esse requisito é redundante com o RSA08, devendo ser substituído por este

último.

3.27 Atividade 5.2 - Análise de Compromissos

Os resultados verificados na análise integrada dos dez requisitos de maior abrangência

identificam alguns problemas de conflito e outros de redundância, que devem ser analisados em

relação aos seus casos de uso e criticidade, bem como em relação aos objetivos (prioridades) do

empreendimento. O resultado dessa análise crítica, realizado pelo autor deste trabalho, é

apresentado na tabela 3.23, onde são identificadas as ações que devem ser realizadas para

mitigação dos conflitos ou cobertura das lacunas identificadas na especificação de requisitos do

SSC-STE.

Tabela 3.23: Análise de compromissos para o SSC-STE

REQUISITO DESCRIÇÃO DO PROBLEMA ALTERA AÇÕES

RSA06 Pode exigir mecanismos
complexos que reduzem
desempenho;

Pode dificultar acesso a
manutenção remota;

RUC07

RUS13,
RA02,

Pesquisar técnicas de bloqueio de
acesso com desempenho;

Priorizar segurança de acesso em
detrimento a usabilidade;
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Redundante com PR06
RA03

PR06 Substituir PR06 por RSA06A
(RSA06 com inclusão de acesso a
redes internas)

RUC10 Exige informação de origem
duplicada

DE15 Evitar conflito de duplicidade de
origem mantendo processamento
independente para cada origem

RUC01 Redundante com relação a OB01 OB01 Substituir RUC01 por OB01A
(OB01 com inclusão de
referência a modelo de tarefas)

RUS07 Cuidados na escolha da tecnologia
para desenvolvimento da IHC

Incluir padrões do ONS no
Manual de Estilo

RSA02 Sinalização de invalidade pode
reduzir disponibilidade e limitar
opções de tecnologia;

Redundante com OB22, OB24,
PR02 e RUC08

DE22,
RE04,
RE05

OB22,
OB24,
PR02,

RUC08

A sinalização de invalidade do
dado é essencial mesmo em
detrimento da disponibilidade;

Substituir OB22, PR02 por
RSA02A (RSA02 com inclusão
das condições de invalidade e
envio a centros remotos)

RUC03 Pode exigir mecanismos
complexos que reduzem
desempenho;

DE22,
RE04,
RE05

Evitar automatismos complexos.
A prioridade é disponibilidade
que representa a estabilidade do
sistema

RSA07 Pode exigir mecanismos
complexos que reduzem
desempenho;
Pode dificultar acesso a
manutenção remota;

RUC07

RUS13,
RA02,
RA03

Pesquisar técnicas de detecção de
violação com desempenho;

Priorizar a segurança de acesso
mesmo em detrimento a
usabilidade

PR06 Redundante com RSA06 RSA06 Substituir PR06 por RSA06A

PR07 Redundante com RSA03 RSA03 Substituir PR07 por RSA03

RA04 Redundante com RSA08 RSA08 Substituir RA04 por RSA08

Atendendo às recomendações da tabela 3.23, a redação dos requisitos OB01, RSA02 e

RSA06 deve passar a ser:

� OB01A: Os sistemas de supervisão e controle devem ser integrados no nível da

subestação permitindo o acesso local ou remoto de todos os seus dados, ajustes,

registros de eventos, grandezas de entradas e outras informações; esta integração não

deve impor restrições à operação dos equipamentos primários da instalação. A execução

das tarefas de operação (previstas no modelo de organização de tarefas do Operador)

deve ser facilitada e otimizada através das funcionalidades fornecidas pela automação.

Devem ser utilizados cenários específicos (por tipo de tarefa) tanto para o
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desenvolvimento dessas funcionalidades como para a verificação da satisfação do

usuário em relação ao auxílio obtido na sua realização;

� RSA02A: Os estados e telemedições dos circuitos principais (incluindo o nível de

tensão de barramentos e linhas) devem ser supervisionados com confiabilidade

(preferencialmente por medidas redundantes), sempre associados com o estado de

qualidade do dado (inválido, fora de varredura, não liberado para operação, entrada

manual, fora da faixa) de modo que as lógicas de controle impeçam ações indevidas na

ausência de dados confiáveis. O estado atual dos equipamentos, bem como a validade

dessa informação, devem ser facilmente acessíveis pelo operador para evitar ações

indevidas de comando. O SSC não deve enviar informações inválidas (ou no mínimo

sem sinalização de qualidade da informação) aos Operadores ou aos centros de operação

remota;

� RSA06A: O SSC deve impedir o acesso de pessoas não autorizadas às informações de

supervisão e controle. Em especial, as redes de comunicação externas ao SSC

(incluindo as redes de acesso a relês de proteção e relês de controle) devem possuir

mecanismos de controle de acesso local e remoto (para bloqueio de intrusos externos).

Os privilégios de acesso devem ser diferenciados por tipo de usuário.

A verificação da conformidade entre os vários pontos de vista é obtida a partir da avaliação

dos requisitos que são comuns a essas visões. Em função dos resultados da análise de requisitos

integrados não são verificadas discrepâncias entre os cinco pontos de vista modelados, mesmo

porque, nesta primeira iteração do ciclo de desenvolvimento, o nível de detalhe considerado

ainda não permite a verificação minuciosa de características específicas das arquiteturas.

Para o prosseguimento do trabalho de detalhamento do sistema deve ser iniciado um novo

ciclo de desenvolvimento, sendo que cada um dos pontos de vista de arquitetura deve ser

detalhado considerando o seu conjunto específico de requisitos e o estado de satisfação do

mesmo. Nas tabelas 3.24 a 3.28 são relacionados, para cada ponto de vista de arquitetura, os seus

requisitos, com o respectivo nível de sensibilidade (NS) e estado de satisfação do mesmo ao final

da primeira iteração do ciclo de desenvolvimento (SA: Satisfatório, IS: Insatisfatório e NA: Não

Avaliado).

O critério para determinação do estado de satisfação dos requisitos é o seguinte:
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� Satisfatório (SA): é o estado daquele requisito que foi avaliado e, no estágio atual de

desenvolvimento do sistema, não foram encontrados riscos de que o sistema não vá

satisfaze-lo;

� Insatisfatório (IS): é o estado daquele requisito que foi avaliado e foram encontrados

conflitos com outros requisitos ou não conformidades que representam uma tendência

ou um risco significativo de que sistema não vá satisfazer a esse requisito;

� Não avaliado (NA): é o estado daquele requisito que ainda não foi avaliado, devido ao

nível de detalhamento do sistema ou à prioridade adotada nas  análises.

No estudo de caso atual prioriza-se a análise de requisitos de usabilidade e segurança,

dessa forma a maioria dos requisitos funcionais não foi avaliada, conforme registrado nas tabelas

3.24 a 3.28.

Tabela 3.24: Requisitos do SSC-STE do ponto de vista da Empresa

Requisitos da Empresa do SSC-STE (Descrição Mnemônica) NS SA IS NA
OB01A. Integração dos sistemas da subestação conforme modelo de tarefas 4 X

OB03. Compatibilização com sistemas legados, utilizando tecnologia digital 2 X

OB04. Automonitoramento e autodiagnóstico, com bloqueio por defeito 1 X

OB05. Arquitetura aberta e utilização de protocolos normalizados 1 X

OB06. Intervenção de manutenção sem desligamento de equipamentos 1 X

OB11. Recursos para aquisição, registro, interconexão com ONS e GPS 2 X

OB17. Supervisão do Controle Automático de Tensão – CAT 1 X

OB18. Coordenação, supervisão e controle das instalações acessórias 2 X

OB20. Supervisão SOE sem filtragem na mesma interligação com ONS 1 X

PE01. Recursos de supervisão e controle para interconexão com ONS 1 X

PE02. Recursos de supervisão e controle para sala de comando remota 1 X

DE09. Habilitação dos Operadores para as atividades de tempo real 2 X

DE19. Filtragem por banda morta definida de acordo com ONS 2 X

RA01: Supervisão do histórico de operação dos equipamentos principais 1 X

RA02: Alteração remota dos parâmetros de configuração da BD 1 X

RA03: Parametrização através de terminais remotos em redes de comunicação 1 X

RSA06A. Controle de acesso a informações e parametrização de privilégios 1 X

RSA07. Mecanismos de detecção de violação de barreira de acesso remoto 1 X

RSA08. Limitação de acesso remoto para parametrização do SSC ou relês 1 X

RSA09. Treinamento dos operadores para evitar geração de eventos inseguros 5 X

RSA10. Treinamento dos operadores para detecção de falhas e intrusos 5 X

RUS01. Facilidade de aprendizado da IHC 1 X
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RUS03. Simplicidade de operação da IHC 1 X

RUS07. Coerência e padronização da IHC 2 X

RUS08. Taxa de erros de operação da IHC menor que 1% 1 X

RUS11. Priorização de alarmes na IHC 3 X

RUS12. Otimização da IHC para algoritmos de controle 1 X

RUS15. Treinamento de usuários de acesso pouco freqüente 3 X

RUC03. Tempo de resposta de ações críticas do operador maior que 30 min. 2 X

RUC05. Sinalização da fronteira com outras subestações 2 X

RUC06. Ordenação da seqüência de eventos 1 X

RUC10. Sinalização independente de estado e bloqueio de equipamento 1 X

Legenda: Nível de Sensibilidade: NS (1 a 5)
Estado de Satisfação: SA : Satisfatório, IS: Insatisfatório, NA: Não Avaliado

Tabela 3.25: Requisitos do SSC-STE do ponto de vista da Informação

Requisitos da Informação do SSC-STE (Descrição Mnemônica) NS SA IS NA
OB01A. Integração dos sistemas da subestação conforme modelo de tarefas 4 X

OB03. Compatibilização com sistemas legados, utilizando tecnologia digital 3 X

OB04. Automonitoramento e autodiagnóstico, com bloqueio por defeito 2 X

OB05. Arquitetura aberta e utilização de protocolos normalizados 1 X

OB06. Intervenção de manutenção sem desligamento de equipamentos 1 X

OB07. Proteções com supervisão de tensão para bloqueio de operação e alarme 2 X

OB08. Seleção de modo de operação através de chave seletora e/ou do SSC 2 X

OB09. Registrador de Perturbações com contato para sinalização de eventos 2 X

OB10. Registro de sinais da teleproteção para análise de perturbações 2 X

OB11. Recursos para aquisição, registro, interconexão com ONS e GPS 2 X

OB12. Comunicação de dados analógicos parametrizável 2 X

OB13. Comunicação de dados digitais por exceção 2 X

OB14. Registro SOE monitora principais pontos da instalação 2 X

OB17. Supervisão do Controle Automático de Tensão – CAT 2 X

OB18. Coordenação, supervisão e controle das instalações acessórias 2 X

OB20. Supervisão SOE sem filtragem na mesma interligação com ONS 1 X

OB21. Informações para ONS em valor de engenharia sem filtragem 1 X

OB24. Protocolo com identificação do estado operacional dos sistemas 2 X

OB26. Supervisão de grandezas analógicas e sinalizações de estado com tempo 3 X

OB27. Supervisão da potência ativa trifásica em pontos de interligação 3 X

OB28. Supervisão e armazenamento de estados e grandezas do processo 3 X

PE01. Recursos de supervisão e controle para interconexão com ONS 2 X

PE02. Recursos de supervisão e controle para sala de comando remota 2 X

PE04. Período de varredura de comunicação configurável por tipo de grandeza 2 X
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PR03. Automatismos de controle sem condições inseguras 2 X

PR04. Automatismos de controle não causam indisponibilidade operacional 2 X

PR05. Informações de IHC não podem induzir Operador a erros 2 X

DE15. Medições obtidas a partir de fonte única de informação 1 X

DE18. Períodos de aquisição parametrizáveis 1 X

RA01: Supervisão do histórico de operação dos equipamentos principais 2 X

RA02: Alteração remota dos parâmetros de configuração da BD 2 X

RA03: Parametrização através de terminais remotos em redes de comunicação 2 X

RSA02A. Supervisão e comunicação de informações com validade dos dados 5 X

RSA03. Redes de comunicação com protocolo de comunicação seguro 1 X

RSA06A. Controle de acesso a informações e parametrização de privilégios 3 X

RSA07. Mecanismos de detecção de violação de barreira de acesso remoto 2 X

RSA08. Limitação de acesso remoto para parametrização do SSC ou relês 1 X

RUS01. Facilidade de aprendizado da IHC 2 X

RUS02. Facilidade de uso da IHC 1 X

RUS03. Simplicidade de operação da IHC 4 X

RUS06. Uso limitado de cores na IHC 2 X

RUS07. Coerência e padronização da IHC 5 X

RUS08. Taxa de erros de operação da IHC menor que 1% 5 X

RUS09. Evitar cansaço visual, desatenção e sobrecarga de sinalização na IHC 3 X

RUS10. Sinalização contínua da origem de comando e comunicação com ONS 2 X

RUS11. Priorização de alarmes na IHC 2 X

RUS12. Otimização da IHC para algoritmos de controle 2 X

RUS13. Otimização da IHC para manutenção e parametrização de equipamentos 2 X

RUS14. Padronização e facilidade de formatação de relatórios de operação 1 X

RUC02. Registro e sinalização passo a passo das ações automáticas 3 X

RUC03. Tempo de resposta de ações críticas do operador maior que 30 min. 3 X

RUC04. Sinalização da causa de bloqueio por intertravamento 2 X

RUC05. Sinalização da fronteira com outras subestações 1 X

RUC06. Ordenação da seqüência de eventos 2 X

RUC08. Sinalização contínua de falha do SSC que cause bloqueio operacional 1 X

RUC09. Utilização de senhas pessoais para acesso a supervisão e controle 1 X

RUC10. Sinalização independente de estado e bloqueio de equipamento 2 X

Legenda: Nível de Sensibilidade: NS (1 a 5)
Estado de Satisfação: SA : Satisfatório, IS: Insatisfatório, NA: Não Avaliado

Tabela 3.26: Requisitos do SSC-STE do ponto de vista da Computação

Requisitos da Computação do SSC-STE (Descrição Mnemônica) NS SA IS NA
OB01A. Integração dos sistemas da subestação conforme modelo de tarefas 3 X
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OB02. Utilização de tecnologia digital numérica 1 X

OB03. Compatibilização com sistemas legados, utilizando tecnologia digital 2 X

OB04. Automonitoramento e autodiagnóstico, com bloqueio por defeito 3 X

OB05. Arquitetura aberta e utilização de protocolos normalizados 3 X

OB06. Intervenção de manutenção sem desligamento de equipamentos 2 X

OB07. Proteções com supervisão de tensão para bloqueio de operação e alarme 1 X

OB08. Seleção de modo de operação através de chave seletora e/ou do SSC 1 X

OB09. Registrador de Perturbações com contato para sinalização de eventos 1 X

OB10. Registro de sinais da teleproteção para análise de perturbações 1 X

OB11. Recursos para aquisição, registro, interconexão com ONS e GPS 3 X

OB12. Comunicação de dados analógicos parametrizável 3 X

OB13. Comunicação de dados digitais por exceção 3 X

OB16. Testes de conectividade entre subsistemas 2 X

OB17. Supervisão do Controle Automático de Tensão – CAT 1 X

OB18. Coordenação, supervisão e controle das instalações acessórias 1 X

OB20. Supervisão SOE sem filtragem na mesma interligação com ONS 2 X

OB21. Informações para ONS em valor de engenharia sem filtragem 1 X

OB23. Compatibilidade de protocolos de comunicação com ONS 2 X

OB24. Protocolo com identificação do estado operacional dos sistemas 2 X

OB26. Supervisão de grandezas analógicas e sinalizações de estado com tempo 2 X

OB27. Supervisão da potência ativa trifásica em pontos de interligação 1 X

OB28. Supervisão e armazenamento de estados e grandezas do processo 1 X

PE01. Recursos de supervisão e controle para interconexão com ONS 1 X

PE02. Recursos de supervisão e controle para sala de comando remota 1 X

PE04. Período de varredura de comunicação configurável por tipo de grandeza 2 X

PR01. Não geração de comandos espúrios em caso de falha ou manutenção 3 X

PR03. Automatismos de controle sem condições inseguras 3 X

PR04. Automatismos de controle não causam indisponibilidade operacional 3 X

PR05. Informações de IHC não podem induzir Operador a erros 3 X

DE01. Uniformidade de desempenho entre sistemas integrados e equipamentos 2 X

DE02. Projeto, fabricação e ensaio de equipamentos conforme normas ABNT 1 X

DE05. Taxas de aquisição de dados (supervisão de estado a cada 4s) 1 X

DE06. Aquisição de dados com selo de tempo (exatidão e resolução <1ms) 1 X

DE07. Atualização de mudança de estado no centro de operação remoto <4s 1 X

DE08. Relógio do sistema e selo de tempo com a mesma exatidão e resolução 1 X

DE10. Atualização das medições analógicas (parametrizável) <4s 1 X

DE11. Sinalizações de estado reportadas por exceção 2 X

DE12. Varredura de integridade parametrizável, sob demanda ou por evento 2 X

DE14. Período de aquisição de grandezas de estado pelo ONS típico de 2s 1 X

DE15. Medições obtidas a partir de fonte única de informação 1 X

DE17. Idade máxima do dado <tempo varredura +4 ou +10s (por exceção <8s) 2 X
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DE18. Períodos de aquisição parametrizáveis 2 X

DE22. Disp. crítica >98,5%; Disp. geral >97,5%; Disp. concentradores >99% 2 X

RE02. Consoles de IHC redundantes 1 X

RE03. Capacidade registro em tempo real >300 alarmes e >300 eventos 1 X

RE04. Disp. funções essenciais >99,99%; Disp. sistema completo >99,95% 2 X

RE05. MTBF > 20.000horas 2 X

RE06. MTTR < 2horas 1 X

RE09. Atualização de estados na IHC da SE <1s 1 X

RE11. Atualização de telas na SE <1s 1 X

RE12. Execução de comando remoto <2,5s 1 X

RE13. Expansibilidade física e lógica >20% 2 X

RE14. Ocupação máxima dos processadores <70% 1 X

RA01: Supervisão do histórico de operação dos equipamentos principais 2 X

RA02: Alteração remota dos parâmetros de configuração da BD 2 X

RA03: Parametrização através de terminais remotos em redes de comunicação 1 X

RSA01. Característica de falha-segura nos controladores do SSC 1 X

RSA02A. Supervisão e comunicação de informações com validade dos dados 4 X

RSA03. Redes de comunicação com protocolo de comunicação seguro 2 X

RSA04. Replicação de lógicas de intertravamento em vários nós do SSC 1 X

RSA05. Lógica de intertravamento local operacional mesmo na falha do SSC 1 X

RSA06A. Controle de acesso a informações e parametrização de privilégios 4 X

RSA07. Mecanismos de detecção de violação de barreira de acesso remoto 4 X

RSA08. Limitação de acesso remoto para parametrização do SSC ou relês 3 X

RUS02. Facilidade de uso da IHC 2 X

RUS03. Simplicidade de operação da IHC 3 X

RUS04. Utilização de representações gráficas na IHC 3 X

RUS05. Conforto da representação visual da IHC 3 X

RUS06. Uso limitado de cores na IHC 1 X

RUS07. Coerência e padronização da IHC 4 X

RUS08. Taxa de erros de operação da IHC menor que 1% 3 X

RUS09. Evitar cansaço visual, desatenção e sobrecarga de sinalização na IHC 2 X

RUS10. Sinalização contínua da origem de comando e comunicação com ONS 1 X

RUS11. Priorização de alarmes na IHC 4 X

RUS12. Otimização da IHC para algoritmos de controle 3 X

RUS13. Otimização da IHC para manutenção e parametrização de equipamento 3 X

RUS14. Padronização e facilidade de formatação de relatórios de operação 3 X

RUC02. Registro e sinalização passo a passo das ações automáticas 2 X

RUC03. Tempo de resposta de ações críticas do operador maior que 30 min. 4 X

RUC04. Sinalização da causa de bloqueio por intertravamento 3 X

RUC06. Ordenação da seqüência de eventos 2 X

RUC07. Integração de parametrização remota sem degradar desempenho 1 X
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RUC08. Sinalização contínua de falha do SSC que cause bloqueio operacional 2 X

RUC09. Utilização de senhas pessoais para acesso a supervisão e controle 2 X

RUC10. Sinalização independente de estado e bloqueio de equipamento 3 X

RUC11. Possibilidade de exportação de informações adquiridas em tempo real 2 X

Legenda: Nível de Sensibilidade: NS (1 a 5)
Estado de Satisfação: SA : Satisfatório, IS: Insatisfatório, NA: Não Avaliado

Tabela 3.27: Requisitos do SSC-STE do ponto de vista da Engenharia

Requisitos da Engenharia do SSC-STE (Descrição Mnemônica) NS SA IS NA
OB01A. Integração dos sistemas da subestação conforme modelo de tarefas 3 X

OB02. Utilização de tecnologia digital numérica 1 X

OB03. Compatibilização com sistemas legados, utilizando tecnologia digital 1 X

OB04. Automonitoramento e autodiagnóstico, com bloqueio por defeito 3 X

OB05. Arquitetura aberta e utilização de protocolos normalizados 3 X

OB06. Intervenção de manutenção sem desligamento de equipamentos 2 X

OB07. Proteções com supervisão de tensão para bloqueio de operação e alarme 1 X

OB08. Seleção de modo de operação através de chave seletora e/ou do SSC 1 X

OB09. Registrador de Perturbações com contato para sinalização de eventos 1 X

OB10. Registro de sinais da teleproteção para análise de perturbações 1 X

OB11. Recursos para aquisição, registro, interconexão com ONS e GPS 3 X

OB12. Comunicação de dados analógicos parametrizável 3 X

OB13. Comunicação de dados digitais por exceção 3 X

OB16. Testes de conectividade entre subsistemas 2 X

OB17. Supervisão do Controle Automático de Tensão – CAT 1 X

OB18. Coordenação, supervisão e controle das instalações acessórias 1 X

OB20. Supervisão SOE sem filtragem na mesma interligação com ONS 2 X

OB21. Informações para ONS em valor de engenharia sem filtragem 1 X

OB23. Compatibilidade de protocolos de comunicação com ONS 2 X

OB24. Protocolo com identificação do estado operacional dos sistemas 2 X

OB26. Supervisão de grandezas analógicas e sinalizações de estado com tempo 2 X

OB27. Supervisão da potência ativa trifásica em pontos de interligação 1 X

OB28. Supervisão e armazenamento de estados e grandezas do processo 1 X

PE01. Recursos de supervisão e controle para interconexão com ONS 3 X

PE02. Recursos de supervisão e controle para sala de comando remota 3 X

PE04. Período de varredura de comunicação configurável por tipo de grandeza 2 X

PR01. Não geração de comandos espúrios em caso de falha ou manutenção 3 X

PR03. Automatismos de controle sem condições inseguras 3 X

PR04. Automatismos de controle não causam indisponibilidade operacional 3 X

PR05. Informações de IHC não podem induzir Operador a erros 3 X

DE01. Uniformidade de desempenho entre sistemas integrados e equipamentos 3 X

DE02. Projeto, fabricação e ensaio de equipamentos conforme normas ABNT 1 X
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DE05. Taxas de aquisição de dados (supervisão de estado a cada 4s) 2 X

DE06. Aquisição de dados com selo de tempo (exatidão e resolução <1ms) 2 X

DE07. Atualização de mudança de estado no centro de operação remoto <4s 2 X

DE08. Relógio do sistema e selo de tempo com a mesma exatidão e resolução 2 X

DE10. Atualização das medições analógicas (parametrizável) <4s 2 X

DE11. Sinalizações de estado reportadas por exceção 2 X

DE12. Varredura de integridade parametrizável, sob demanda ou por evento 2 X

DE14. Período de aquisição de grandezas de estado pelo ONS típico de 2s 2 X

DE15. Medições obtidas a partir de fonte única de informação 1 X

DE17. Idade máxima do dado <tempo varredura +4 ou +10s (por exceção <8s) 2 X

DE18. Períodos de aquisição parametrizáveis 2 X

DE22. Disp. crítica >98,5%; Disp. geral >97,5%; Disp. concentradores >99% 3 X

RE02. Consoles de IHC redundantes 3 X

RE03. Capacidade registro em tempo real >300 alarmes e >300 eventos 3 X

RE04. Disp. funções essenciais >99,99%; Disp. sistema completo >99,95% 3 X

RE05. MTBF > 20.000horas 3 X

RE06. MTTR < 2horas 1 X

RE09. Atualização de estados na IHC da SE <1s 2 X

RE11. Atualização de telas na SE <1s 2 X

RE12. Execução de comando remoto <2,5s 2 X

RE13. Expansibilidade física e lógica >20% 2 X

RE14. Ocupação máxima dos processadores <70% 1 X

RA01: Supervisão do histórico de operação dos equipamentos principais 2 X

RA02: Alteração remota dos parâmetros de configuração da BD 2 X

RA03: Parametrização através de terminais remotos em redes de comunicação 3 X

RSA01. Característica de falha-segura nos controladores do SSC 4 X

RSA02A. Supervisão e comunicação de informações com validade dos dados 3 X

RSA03. Redes de comunicação com protocolo de comunicação seguro 3 X

RSA04. Replicação de lógicas de intertravamento em vários nós do SSC 5 X

RSA05. Lógica de intertravamento local operacional mesmo na falha do SSC 3 X

RSA06A. Controle de acesso a informações e parametrização de privilégios 4 X

RSA07. Mecanismos de detecção de violação de barreira de acesso remoto 5 X

RSA08. Limitação de acesso remoto para parametrização do SSC ou relês 2 X

RUS04. Utilização de representações gráficas na IHC 2 X

RUS05. Conforto da representação visual da IHC 1 X

RUS10. Sinalização contínua da origem de comando e comunicação com ONS 2 X

RUS11. Priorização de alarmes na IHC 1 X

RUS13. Otimização da IHC para manutenção e parametrização de equipamentos 1 X

RUS14. Padronização e facilidade de formatação de relatórios de operação 2 X

RUC02. Registro e sinalização passo a passo das ações automáticas 1 X

RUC03. Tempo de resposta de ações críticas do operador maior que 30 min. 4 X
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RUC04. Sinalização da causa de bloqueio por intertravamento 3 X

RUC06. Ordenação da seqüência de eventos 2 X

RUC07. Integração de parametrização remota sem degradar desempenho 3 X

RUC08. Sinalização contínua de falha do SSC que cause bloqueio operacional 3 X

RUC09. Utilização de senhas pessoais para acesso a supervisão e controle 1 X

RUC10. Sinalização independente de estado e bloqueio de equipamento 4 X

RUC11. Possibilidade de exportação de informações adquiridas em tempo real 4 X

Legenda: Nível de Sensibilidade: NS (1 a 5)
Estado de Satisfação: SA : Satisfatório, IS: Insatisfatório, NA: Não Avaliado

Tabela 3.28: Requisitos do SSC-STE do ponto de vista da Tecnologia

Requisitos da Tecnologia do SSC-STE (Descrição Mnemônica) NS SA IS NA
OB01A. Integração dos sistemas da subestação conforme modelo de tarefas 2 X

OB02. Utilização de tecnologia digital numérica 3 X

OB03. Compatibilização com sistemas legados, utilizando tecnologia digital 3 X

OB04. Automonitoramento e autodiagnóstico, com bloqueio por defeito 2 X

OB05. Arquitetura aberta e utilização de protocolos normalizados 3 X

OB06. Intervenção de manutenção sem desligamento de equipamentos 2 X

OB09. Registrador de Perturbações com contato para sinalização de eventos 1 X

OB11. Recursos para aquisição, registro, interconexão com ONS e GPS 3 X

OB12. Comunicação de dados analógicos parametrizável 3 X

OB13. Comunicação de dados digitais por exceção 3 X

OB16. Testes de conectividade entre subsistemas 2 X

OB17. Supervisão do Controle Automático de Tensão – CAT 1 X

OB18. Coordenação, supervisão e controle das instalações acessórias 1 X

OB20. Supervisão SOE sem filtragem na mesma interligação com ONS 1 X

OB23. Compatibilidade de protocolos de comunicação com ONS 3 X

OB24. Protocolo com identificação do estado operacional dos sistemas 3 X

PE01. Recursos de supervisão e controle para interconexão com ONS 3 X

PE02. Recursos de supervisão e controle para sala de comando remota 3 X

PE03. Evolução tecnológica com outros protocolos padrões 3 X

PE04. Período de varredura de comunicação configurável por tipo de grandeza 3 X

PR01. Não geração de comandos espúrios em caso de falha ou manutenção 3 X

PR03. Automatismos de controle sem condições inseguras 3 X

PR04. Automatismos de controle não causam indisponibilidade operacional 3 X

PR05. Informações de IHC não podem induzir Operador a erros 3 X

DE01. Uniformidade de desempenho entre sistemas integrados e equipamentos 3 X

DE02. Projeto, fabricação e ensaio de equipamentos conforme normas ABNT 3 X

DE03. Atendimento aos requisitos de compatibilidade eletromagnética 3 X

DE05. Taxas de aquisição de dados (supervisão de estado a cada 4s) 3 X
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DE06. Aquisição de dados com selo de tempo (exatidão e resolução <1ms) 3 X

DE07. Atualização de mudança de estado no centro de operação remoto <4s 3 X

DE08. Relógio do sistema e selo de tempo com a mesma exatidão e resolução 3 X

DE10. Atualização das medições analógicas (parametrizável) <4s 3 X

DE11. Sinalizações de estado reportadas por exceção 2 X

DE12. Varredura de integridade parametrizável, sob demanda ou por evento 3 X

DE14. Período de aquisição de grandezas de estado pelo ONS típico de 2s 3 X

DE16. Medições de tensão com precisão <1% (demais analógicas <2%) 2 X

DE17. Idade máxima do dado <tempo varredura +4 ou +10s (por exceção <8s) 2 X

DE18. Períodos de aquisição parametrizáveis 2 X

DE22. Disp. crítica >98,5%; Disp. geral >97,5%; Disp. concentradores >99% 3 X

RE01. Condições ambientais (TA <40C, UR 50 a 90%) 3 X

RE02. Consoles de IHC redundantes 2 X

RE03. Capacidade registro em tempo real >300 alarmes e >300 eventos 2 X

RE04. Disp. funções essenciais >99,99%; Disp. sistema completo >99,95% 3 X

RE05. MTBF > 20.000horas 3 X

RE06. MTTR < 2horas 3 X

RE09. Atualização de estados na IHC da SE <1s 3 X

RE11. Atualização de telas na SE <1s 3 X

RE12. Execução de comando remoto <2,5s 3 X

RE13. Expansibilidade física e lógica >20% 3 X

RE14. Ocupação máxima dos processadores <70% 3 X

RE15. Reserva mínima de memória >30% 2 X

RA02: Alteração remota dos parâmetros de configuração da BD 3 X

RA03: Parametrização através de terminais remotos em redes de comunicação 3 X

RSA01. Característica de falha-segura nos controladores do SSC 5 X

RSA02A. Supervisão e comunicação de informações com validade dos dados 3 X

RSA03. Redes de comunicação com protocolo de comunicação seguro 5 X

RSA04. Replicação de lógicas de intertravamento em vários nós do SSC 2 X

RSA05. Lógica de intertravamento local operacional mesmo na falha do SSC 4 X

RSA06A. Controle de acesso a informações e parametrização de privilégios 5 X

RSA07. Mecanismos de detecção de violação de barreira de acesso remoto 1 X

RSA08. Limitação de acesso remoto para parametrização do SSC ou relês 2 X

RUS02. Facilidade de uso da IHC 3 X

RUS03. Simplicidade de operação da IHC 1 X

RUS04. Utilização de representações gráficas na IHC 5 X

RUS05. Conforto da representação visual da IHC 2 X

RUS07. Coerência e padronização da IHC 3 X

RUS08. Taxa de erros de operação da IHC menor que 1% 2 X

RUS13. Otimização da IHC para manutenção e parametrização de equipamentos 3 X

RUS14. Padronização e facilidade de formatação de relatórios de operação 4 X
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RUC05. Sinalização da fronteira com outras subestações 2 X

RUC07. Integração de parametrização remota sem degradar desempenho 4 X

RUC09. Utilização de senhas pessoais para acesso a supervisão e controle 3 X

RUC10. Sinalização independente de estado e bloqueio de equipamento 5 X

RUC11. Possibilidade de exportação de informações adquiridas em tempo real 3 X

Legenda: Nível de Sensibilidade: NS (1 a 5)
Estado de Satisfação: SA : Satisfatório, IS: Insatisfatório, NA: Não Avaliado
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4 RESUMO DOS RESULTADOS

Os resultados observados nesta primeira iteração do ciclo de desenvolvimento da

arquitetura do SSC-STE utilizando-se a MERUSA são os seguintes:

� A partir do modelo de negócios do SSC-STE elicitaram-se 79 requisitos: 28

caracterizados como obrigações (OB01 a OB28), 4 como possibilidades de expansões

(PE01 a PE04), 7 como proibições (PR01 a PR07), 23 como requisitos de desempenho

(DE01 a DE23) e 17 como restrições específicas (RE01 a RE17);

� Na análise dos requisitos funcionais (utilizando-se a comparação entre modelos de

cenários – UCM e modelo dos objetivos - GRL) foram identificados mais 4 requisitos

adicionais (RA01 a RA04);

� A avaliação da sensibilidade desses requisitos em relação a cada ponto de vista da

arquitetura revelou que 13 desses requisitos (cerca de 16% do total) eram redundantes

(OB15, OB19, OB25, DE04, DE13, DE20, DE21, DE23, RE07, RE08, RE10, RE16

e RE17), sendo eliminados do processo de análise (e do ciclo de desenvolvimento da

arquitetura);

� O processo de análise de segurança identificou 11 requisitos que já haviam sido

elicitados anteriormente como relacionados com a segurança (OB04, OB07, OB22,

PR01, PR02, PR03, PR04, PR05, PR06, PR07 e RA04). Utilizando-se ferramentas

próprias de análise de segurança (FTA e HAZOP), bem como realizando-se a

comparação entre modelos de cenários de segurança – UCM e modelo dos objetivos de

segurança – GRL, foram elicitados 10 novos requisitos de segurança (RSA01 a

RSA10). A análise de segurança integrada mostrou que 4 do total de 21 requisitos

associados à segurança (cerca de 19% do total), provenientes da análise dos requisitos

funcionais, eram parcialmente redundantes com os novos requisitos e foram eliminados,

resultando no conjunto final de 17 requisitos utilizados para análise de segurança;

� O processo de avaliação de usabilidade identificou que 19 requisitos já elicitados

anteriormente eram relacionados com a usabilidade (OB01, OB06, OB14, OB22,

OB24, OB26, OB27, OB28, PE02, PR02, PR05, PR06, DE09, DE15, RE02, RA01,

RA02, RA03 e RA04). A partir da análise do perfil dos usuários, análise de tarefas

(centrada no foco do Operador de Subestação) e nos princípios de projeto da IHC foram
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elicitados 15 novos requisitos de usabilidade (RUS01 a RUS15) e mais 11 requisitos

complementares de usabilidade (RUC01 a RUC11). Na análise de usabilidade integrada

foi identificado que 7 desse total de 45 requisitos associados à usabilidade (cerca de

16% do total), provenientes da análise dos requisitos funcionais, eram parcialmente

redundantes com os novos requisitos e foram eliminados, resultando no conjunto de 38

requisitos utilizados para avaliação de usabilidade;

� No processo de análise dos requisitos integrados foi estabelecida uma priorização destes

em função do nível de sensibilidade de cada um para as cinco visões de arquitetura

(definido como energia média do requisito). A análise dos requisitos integrados

envolveu apenas os dez requisitos de maior energia média e identificou 4 requisitos

redundantes (OB22, PR02, PR06 e RUC01) e a análise de compromissos gerou a

revisão de 3 requisitos (OB01A, RSA02A e RSA06A).

Assim, o processo de desenvolvimento, considerando apenas os requisitos funcionais,

identificou um total de 70 requisitos válidos (já excluídos os 13 redundantes). Do total de

requisitos válidos 11 são relacionados com a segurança e 19 com a usabilidade. Esse conjunto de

requisitos pode ser considerado o máximo que pode ser obtido nas aplicações atuais de sistemas

de supervisão e controle para subestações de transmissão do SIN, uma vez que o mesmo foi

gerado a partir das especificações do ONS e da análise de especificações de requisitos de

diversas concessionárias nacionais de transmissão de energia, portanto elicitados de modo ad hoc

por especialistas do domínio dessas empresas (EPTE, 1998), (ANA, 2001), (CEMIG, 2002),

(CPFL, 2002), (FURNAS, 2002), (ONS, 2002), (IBAMA, 2003), (MMA, 2003), (MME, 2003).

Utilizando-se a MERUSA, nos ciclos específicos de desenvolvimento para cada RNF

foram elicitados adicionalmente 6 requisitos de segurança e 19 requisitos de usabilidade.

Portanto, pode-se concluir que com apenas a primeira iteração do ciclo de

desenvolvimento completada (e trabalhando-se num elevado nível de abstração das arquiteturas)

a MERUSA ampliou em 54% o número de requisitos de segurança e em 100% o número dos

requisitos de usabilidade na especificação do sistema.

Finalmente, deve ser observado que dos 11 requisitos relacionados com a segurança

elicitados na análise funcional, 7 foram incluídos no contrato ambiental do SSC (tabela 2.4) em

função da experiência do autor deste trabalho na área de análise de segurança (PR01, PR02,

PR03, PR04, PR05, PR06 e PR07), ou seja, a quantidade de requisitos relacionados com a
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segurança, usualmente encontrada nas especificações de requisitos utilizadas pela

concessionárias nacionais de transmissão de energia, é bem menor que a considerada na análise

anterior, indicando que a utilização da MERUSA pode potencialmente contribuir com bem mais

que 54% na ampliação da cobertura dos requisitos de segurança.

Dessa forma, pode-se concluir que a utilização da MERUSA pode contribuir

significativamente para a melhoria da qualidade e segurança nas subestações de transmissão do

SIN, bem como pode resultar numa redução dos custos de desenvolvimento (devido a redução do

número de revisões de projeto em fases avançadas de desenvolvimento) e nos custos de operação

do sistema (devido a maior cobertura dos requisitos de segurança, implicando em menores riscos

de acidentes catastróficos no sistema).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresenta um estudo de caso com a aplicação da Metodologia de

Especificação de Requisitos de Usabilidade e Segurança orientada para a Arquitetura

(MERUSA) na especificação de um Sistema de Supervisão e Controle distribuído para

Subestações de Transmissão de Energia (SSC-STE) associadas ao Sistema Interligado Nacional

(SIN).

Para esse objetivo é elaborado um meta-modelo de especificação de projeto para o SSC-

STE, que pode ser aplicado para a especificação de qualquer sistema de supervisão e controle

para subestações do SIN. Além disso apresenta-se o processo de obtenção desse meta-modelo,

permitindo que o mesmo possa ser adaptado para outras aplicações dentro do domínio (por

exemplo sistemas de supervisão e controle para unidades de geração e distribuição), ou mesmo

possa ser modificado para atender a outros domínios.

A elicitação e análise dos requisitos de segurança e usabilidade segue a MERUSA, sendo

apresentados os resultados obtidos em cada uma das atividades previstas nessa metodologia,

numa primeira iteração do processo de desenvolvimento da arquitetura do sistema digital. A

descrição da arquitetura do sistema segue o modelo de desenvolvimento ODP, onde o sistema é

descrito através de cinco pontos de vista complementares.

Os resultados desse estudo de caso mostram que a cobertura da especificação dos

requisitos de segurança e usabilidade pode ser ampliada entre 54 e 100%, já numa primeira

iteração do ciclo de desenvolvimento da arquitetura, mesmo considerando-se que nesse primeiro

ciclo o número de ferramentas de análise é limitado e os resultados das avaliações são

eminentemente qualitativos.

Como conclusão  final  considera-se que  a utilização  da  MERUSA   pode contribuir 

significativamente para a melhoria da qualidade e segurança nas subestações de transmissão do

SIN, propiciando ainda uma redução dos custos de desenvolvimento e de utilização do sistema.
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6 ANEXO A – ANÁLISE DO PERFIL DOS USUÁRIOS DO SSC-STE

6.1 Introdução

Este trabalho está inserido no processo de análise heurística de usabilidade relativo a um

Sistema de Supervisão e Controle de uma Subestação de Transmissão de Energia (SSC-STE).

Esta análise é parte integrante do processo de avaliação da Metodologia de Especificação de

Requisitos de Usabilidade e Segurança orientada para a Arquitetura (MERUSA), tese de

doutoramento do autor deste trabalho.

Neste caso de estudo foram considerados os usuários típicos dos sistemas de supervisão e

controle do processo elétrico pertencentes à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica

Paulista – CTEEP, a quem agradecemos a colaboração.

O Sistema de Supervisão e Controle de uma Subestação de Transmissão de Energia (SSC-

STE) considerado neste estudo refere-se ao sistema instalado localmente na subestação. Esse

sistema tem como funções principais executar a aquisição de dados de estado de equipamentos e

grandezas analógicas do sistema elétrico da subestação, controlar a manobra de equipamentos,

realizar seqüências operacionais automáticas (automatismos de controle), impedir seqüências

operacionais incorretas (automatismos de segurança), supervisionar o estado de proteção do

sistema elétrico, possibilitar a supervisão e operação remota desses equipamentos (seja da sala de

comando da subestação ou de centros operativos remotos à subestação, através de redes de

comunicação com outros sistemas de supervisão e controle hierarquicamente superiores),

registrar ocorrências de alarmes e eventos relacionados com perturbações do sistema elétrico ou

de seus equipamentos, possibilitar a supervisão e configuração remota de equipamentos de

controle e proteção do sistema elétrico, monitorar o estado atual e histórico operacional dos

equipamentos para manutenção preditiva e preventiva dos mesmos, monitorar falhas de

componentes da arquitetura do sistema digital, bem como falhas nas redes de comunicação de

dados associadas.

Para a análise heurística de usabilidade do SSC-STE foram selecionados cinco focos de

estudo:

� o foco do Operador de Subestação, que utiliza o sistema principalmente para a

supervisão e controle dos equipamentos, de modo centralizado, a partir da sala de

comando da subestação;
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� o foco do Operador de Centro Remoto, que utiliza o sistema principalmente para a

coordenação da operação dos equipamentos, de modo centralizado, a partir de um

centro remoto de operação (fora da subestação), no qual a informação recebida da

subestação é compartilhada com as informações de outras subestações;

� o foco do Supervisor de Operação, que utiliza o sistema principalmente para a

coordenação da ação dos operadores, de modo centralizado, utilizando as informações

do sistema para o planejamento, a programação, a supervisão da operação em tempo

real, a análise da operação do sistema elétrico de transmissão;

� o foco do Engenheiro de Manutenção, que utiliza o sistema principalmente para a

supervisão do estado operacional dos equipamentos, estado da proteção do sistema,

recuperação do histórico de utilização e parametrização de equipamentos do sistema

elétrico;

� o foco do Engenheiro de Operação (Administrador de Sistema), que utiliza o sistema

principalmente para o gerenciamento dos recursos utilizados na operação do processo

elétrico.

6.2 Metodologia Utilizada

Para o levantamento do modelo de cada um dos tipos de usuários do SSC-STE, definidos

no parágrafo anterior, foi utilizado o seguinte processo:

Inicialmente, levantou-se o “Perfil Esperado” de cada um dos tipos de usuário, baseando-se

nos documentos de descrição de cargos estabelecidos nos procedimentos da qualidade da

empresa.

Para confirmar as premissas iniciais foi elaborada uma pesquisa de campo utilizando-se

um questionário que foi submetido a um conjunto de potenciais usuários para cada um dos

diversos tipos de focos de estudo considerados. Os resultados obtidos foram tabulados,

procurando caracterizar-se o perfil real de cada tipo de usuário.

Os resultados obtidos a partir da pesquisa foram verificados através de entrevistas com

alguns desses usuários, bem como foram discutidos com os responsáveis pelas respectivas áreas

de processo, sendo resumidos nos capítulos de “Características dos Usuários”.
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A análise desses resultados permitiu obter as conclusões a respeito das características de

usabilidade desejadas para o SSC-STE, que estão resumidas no capítulo “Requisitos de

Usabilidade do SSC-STE”.

6.3 Perfil Esperado do Usuário

Para cada um dos cinco tipos de focos de estudo foi analisado o documento de descrição de

cargo elaborado pela própria organização, sendo destes documentos extraído o perfil esperado do

usuário.

Os resultados dessa análise estão resumidos nas seções seguintes.

6.3.1 Operador de Subestação

Perfil do cargo: esse profissional é um funcionário assalariado da companhia, com elevado

grau de treinamento, cujas funções principais são: participar dos serviços de operação do sistema

elétrico, operando painéis de controle e transmissão de energia elétrica, supervisionando e

controlando o carregamento e os registros marcadores do sistema elétrico, elaborando relatórios

de operação do sistema, efetuando manobras e inspeções de pátio, isolando equipamentos e

providenciando reparos nos mesmos. Deve ainda prestar informações sobre as condições da

subestação sob sua responsabilidade, bem como atender a visitantes e executar outros serviços

afins a critério superior.

Atribuições esperadas:

� Operar painéis de controle do sistema de transmissão e transformação de energia

elétrica, em subestações;

� Supervisionar registros nos mostradores instalados nos painéis (medidores gráficos de

demanda, tensão e freqüência), observando se as leituras estão dentro dos limites das

normas técnicas de segurança para operação do sistema;

� Transcrever dados supervisionados em relatórios padronizados;

� Monitorar rigorosamente os limites de carregamento recomendados e tomar medidas

necessárias e imediatas nas ocorrências de perturbações no sistema, com ou sem prévia

orientação superior;
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� Executar manobras rápidas e precisas, visando a redução do tempo de interrupção ou

mesmo instruindo operadores auxiliares, para superar eventuais problemas ocorridos;

� Relatar, diária e detalhadamente, as irregularidades de operação do sistema ou

interrupções corrigidas, e informar ao superior imediato as condições de carga da

subestação, dentro dos limites estabelecidos, para operação dos equipamentos.

� Exercer as atividades locais para impedimento e liberação de equipamentos e

instalações para manutenção, tais come manobras de abertura e fechamento de

disjuntores e seccionadoras, (através de comando manual ou elétrico), bloqueio e

desbloqueio de equipamentos, delimitação de área para isolamento do equipamento,

bem come acompanhar os serviços das equipes de manutenção;

� Realizar inspeções periódicas para detecção de possíveis anormalidades em

equipamentos, registrando as anormalidades verificadas e acionando a correção das

mesmas;

� Registrar as perturbações e ocorrências verificadas no sistema elétrico, as proteções

atuadas e as leituras efetuadas na instalação, informando as áreas competentes,

conforme rotinas vigentes;

� Manter informado o Centro Regional de Operação, sobre as condições operativas dos

equipamentos e instalações;

� Registrar em "Livro de ocorrência", conforme norma em vigor, todas as ocorrências

envolvendo a operação do sistema;

� Submeter-se a processos de atualização ou reciclagem profissional, freqüentando cursos

profissionalizantes ou similares, para fins de preservação da garantia de seu padrão de

serviço, assegurando melhorias em tempo para execução, qualidade prestada e custo

operacional.

Características do profissional:

� Para exercer as atividades previstas esse profissional deve ter um bom conhecimento do

sistema corporativo da empresa;

� Deve possuir bons conhecimentos sobre o funcionamento do sistema elétrico, bem

como dos equipamentos que o compõe, exigindo treinamentos técnicos específicos;
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� O nível de escolaridade esperado deve ser no mínimo nível médio, preferencialmente

profissionalizante nas áreas de eletricidade, eletrônica ou mecânica;

� Para a operação no nível da Rede Básica esse profissional deve possuir um elevado grau

de maturidade devido ao risco associado com essa operação e ao custo dos erros

cometidos;

� Em função da diversidade de equipamentos (de diversos fornecedores) e da rápida

evolução tecnológica dos equipamentos espera-se que esse profissional tenha facilidade

de assimilação de novas tecnologias (podendo ser facilmente treinado);

� Como o nível de utilização de tecnologia digital nos equipamentos de comando e

controle das subestações tradicionais ainda é muito limitado e como esse tipo de

profissional normalmente tem grande experiência não se espera que este possua a priori

algum contato com a utilização de tecnologia digital para supervisão e controle,

entretanto, como as atividades rotineiras estão permeadas com tecnologia digital espera-

se que haja um razoável interesse no seu treinamento nessa tecnologia.

6.3.2 Operador de Centro Remoto

Perfil do cargo: esse profissional é um funcionário assalariado da companhia, com elevado

grau de treinamento, cujas funções principais são: executar e/ou acompanhar os serviços de

operação do sistema elétrico, operando de modo centralizado painéis sinópticos de controle,

verificando as condições de carregamento dos equipamentos, as tensões de barramentos, as

manobras para entrega e restabelecimento de equipamentos e intervenções no sistema em tempo

real, visando atender os procedimentos , normas e instruções operativas para assegurar a

qualidade e continuidade do fornecimento de energia elétrica.

Atribuições esperadas:

� Manter controles conforme diretrizes e política de operação do ONS, adequando-os se

necessário junto a outros Centros de Operação das empresas de geração do estado de

São Paulo;

� Manter controles relativos ao intercâmbio de energia do estado de São Paulo com as

demais áreas de controle, executando reprogramações quando necessário, de comum

acordo com o ONS;
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� Operar o Controle Automático de Geração (CAG);

� Trocar informações com os Centros de Operação dos Agentes de Distribuição para

ações de controle de mudança de topologia da rede ou de variações de carga ocorrida ou

prestes a ocorrer;

� Coordenar, supervisionar e controlar em tempo real a operação do sistema de

transmissão de energia elétrica através do monitoramento de grandezas elétricas (tensão,

corrente, freqüência, carga ativa e reativa) através do Sistema de Supervisão e Controle

central, monitoramento de registros gráficos e comunicação com os operadores de

subestação;

� Coordenar, supervisionar e controlar manobras de liberação/normalização de

equipamentos do sistema de transmissão de energia elétrica para manutenção

(programada, de urgência ou emergência) atendendo aos requisitos de segurança da

empresa e do ONS;

� Coordenar o restabelecimento do sistema de transmissão quando de uma perturbação

parcial ou geral;

� Controlar o fluxo de potência ativa e reativa nos diversos equipamentos do sistema de

transmissão e nas interligações com outras empresas para que os mesmos permaneçam

dentro dos limites permitidos pela empresa e pelo ONS;

� Controlar os níveis de tensão nos barramentos das subestações de modo a mante-los

dentro dos limites recomendados pela empresa e pelo ONS;

� Executar atividades de avaliação das condições de segurança através da verificação do

cumprimento das normas estabelecidas pela empresa e pelo CNOS, visando a

preservação da integridade do pessoal e dos equipamentos (em atendimento à carga

dentro dos limites preestabelecidos);

� Efetuar a avaliação da necessidade e urgência das intervenções no sistema,

considerando a influência da indisponibilidade de cada equipamento, providenciando o

envio de turmas de manutenção aos locais, mantendo contato através de telefone ou

rádio, visando manter ou restabelecer a confiabilidade, o atendimento às cargas e a

integridade dos equipamentos;
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� Realizar inspeções, supervisão e manobra nos serviços auxiliares do Centro de

Operação;

� Participar de inspeções operativas em subestações;

� Participar dos ensaios reais de energização das áreas de recomposição do sistema

elétrico de transmissão;

� Executar supervisão e operação das instalações desassistidas ou parcialmente assistidas,

através de supervisão e telecomando dos Sistemas de Supervisão e Controle das

subestações;

� Coordenar a atuação dos operadores e empregados habilitados na operação das

subestações, prestando apoio aos mesmos, controlando e orientando manobras normais

ou quando da ocorrência de perturbações;

� Registrar em "Livro de Ocorrência", conforme norma em vigor, todas as ocorrências

envolvendo a operação do sistema;

� Elaborar relatório diário da operação, preenchendo o formulário apropriado e

encaminhando aos diversos setores técnicos, visando informar sobre as principais

ocorrências, restrições ou anormalidades  no sistema interligado e a entrada em

operação de novos equipamentos e suas características;

� Zelar pela conservação e condições de uso das ferramentas e/ou equipamentos sob sua

responsabilidade;

� Exercer quando necessário o comando e/ou fiscalização de serviços realizados por

ajudantes e/ou outros profissionais;

� Submeter-se a processos de atualização ou reciclagem profissional, freqüentando cursos

profissionalizantes ou similares, para fins de preservação da garantia de seu padrão de

serviço, assegurando melhorias em tempo para execução, qualidade prestada e custo

operacional.

Características do profissional:

� Para exercer as atividades previstas esse profissional deve ter um bom conhecimento do

sistema corporativo da empresa;
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� Deve possuir bons conhecimentos sobre o funcionamento do sistema elétrico, bem

como dos equipamentos que o compõe, exigindo treinamentos técnicos específicos;

� O nível de escolaridade esperado deve ser no mínimo nível médio, preferencialmente

profissionalizante nas áreas de eletricidade, eletrônica ou mecânica;

� Para a operação no nível da Rede Básica esse profissional deve possuir um elevado grau

de maturidade devido ao risco associado com essa operação e ao custo dos erros

cometidos. O primeiro nível maturidade desse profissional exige experiência mínima de

quatro anos na área de operação como operador de instalação ou técnico de operação;

� Em função da diversidade de equipamentos (de diversos fornecedores) e da rápida

evolução tecnológica dos equipamentos espera-se que esse profissional tenha facilidade

de assimilação de novas tecnologias (podendo ser facilmente treinado);

� Como o nível de utilização de tecnologia digital nos equipamentos de comando e

controle dos Centros Regionais de Operação é elevado espera-se que este possua a

priori algum conhecimento relacionado com a utilização de tecnologia digital para

supervisão e controle, entretanto, o treinamento desse tipo de profissional é essencial,

sendo que esse treinamento deve envolver os sistema digitais de supervisão e controle

de modo primordial, exigindo desse profissional grande interesse e habilidade nessa

tecnologia.

6.3.3 Supervisor de Operação

Perfil do cargo: esse profissional é um funcionário assalariado da companhia, com elevado

grau de treinamento, cujas funções principais são: executar serviços de engenharia participando

do planejamento da operação do sistema elétrico, projetando, analisando, orientando e

inspecionando atividades concernentes a operação das subestações e linhas de transmissão,

incluindo os sistemas de proteção, medição, supervisão e controle, visando atender os

procedimentos , normas e instruções operativas para assegurar a qualidade e continuidade do

fornecimento de energia elétrica.

Atribuições esperadas:

� Suporte técnico e acompanhamento da operação de tempo real do sistema de

transmissão de energia elétrica de potência;
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� Suporte técnico e acompanhamento das ações de impedimentos operativos de

equipamentos em tempo real;

� Análise de tensão e carregamento dos equipamentos;

� Suporte técnico, acompanhamento e análise da recomposição dos sistemas elétricos de

potência na ocorrência de perturbações;

� Estudos, análise e aprovação de programações de impedimento de equipamentos para

manutenção;

� Análise da operação e do desempenho operacional;

� Elaboração de relatórios técnicos relativos a análise de perturbações e outras

ocorrências do sistema elétrico;

� Desenvolvimento de estudos sobre o sistema elétrico interligado;

� Desenvolvimento de estudos para orientar a elaboração de planos de reforço da rede

básica e esquemas de controle de emergência e alívio de carga;

� Elaboração de normas operativas próprias e em conformidade com ONS;

� Realizar inspeções em instalações de subestações;

� Programação, participação e análise dos ensaios reais de energização das áreas de

recomposição do sistema elétrico de transmissão;

� Manter-se atualizado em novas técnicas de engenharia surgidas no seu âmbito

profissional, verificando e analisando a viabilidade de aplicação na empresa;

� Submeter-se a processos de atualização ou reciclagem profissional, freqüentando cursos

de especialização, para fins de preservação da garantia de seu padrão de serviço,

assegurando melhorias em tempo para execução, qualidade prestada e custo

operacional.

Características do profissional:

� Para exercer as atividades previstas esse profissional deve ter um bom conhecimento do

sistema corporativo da empresa;

� Deve possuir bons conhecimentos sobre o funcionamento do sistema elétrico de

transmissão, em especial na operação e análise dos sistemas de potência: controle de
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tensão, fluxo de carga, estabilidade, curto-circuito, controle automático de geração,

noções de proteção do sistema elétrico;

� Deve possuir conhecimento da tecnologia dos equipamentos e instalações do sistema;

� Deve possuir conhecimento de normas e instruções operativas da empresa, normas

técnicas (ISO, ABNT, NBR), bem como dos procedimentos de rede do ONS;

� Para as atividades de planejamento deve possuir conhecimentos de ferramentas de

planejamento (tipo MS Project), aplicativos de escritório (editor de texto, planilhas),

aplicativos de análise de sistema elétrico (pacote CEPEL, ATP, MATLAB) e

informática corporativa (PIO, SISCON, CET);

� O nível de escolaridade esperado deve ser no mínimo nível superior, preferencialmente

nas áreas de eletricidade, eletrônica ou mecânica;

� Esse profissional deve ter disciplina (obediência a normas e procedimentos), capacidade

de análise e avaliação de riscos, cautela, concentração, organização, objetividade e

capacidade de trabalho em equipe;

� Em função da diversidade de equipamentos (de diversos fornecedores) e da rápida

evolução tecnológica dos equipamentos espera-se que esse profissional tenha facilidade

de assimilação de novas tecnologias (podendo ser facilmente treinado);

� Devido à necessidade de conhecimento de diversas ferramentas para análise e

planejamento este profissional deve possuir um conhecimento relacionado com a

utilização de aplicativos de software, sendo facilitada a sua interação com a tecnologia

digital do supervisão e controle, eventualmente dispensando um treinamento especial

desse tipo de profissional na utilização do sistema, entretanto deve haver um

treinamento mínimo para um eficiente aproveitamento das potencialidades do sistema.

6.3.4 Engenheiro de Manutenção

Perfil do cargo: esse profissional é um funcionário assalariado da companhia, com elevado

grau de treinamento, cujas funções principais são: executar serviços de engenharia participando

do planejamento, projeto, orientação e inspeção das atividades de construção, montagem dos

equipamentos e instalações elétricas das subestações, linhas de transmissão, linhas de
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telecomunicações, incluindo os sistemas de proteção, medição, supervisão e controle, bem como

da programação e análise de atividades relativas a manutenção preventiva e corretiva, visando

atender os procedimentos , normas e instruções operativas para assegurar a qualidade e

continuidade do fornecimento de energia elétrica.

Atribuições esperadas:

� Programação, normalização e supervisão da manutenção preventiva e corretiva dos

equipamentos elétricos das linhas de transmissão, subestações, dos equipamentos de

proteção, medição e telemedição do sistema;

� Programação das manobras necessária para manutenção das linhas, calculando o tempo

do desligamento em função dos serviços a serem executados;

� Manutenção de hardware e software de sistemas supervisórios (central, local e unidades

terminais remotas), incluindo a atualização de software e a implantação de novas

versões;

� Configuração do banco de dados do SSC;

� Desenvolvimento de aplicativos específicos para o CRO;

� Levantamentos de campo e testes de implantação de sistemas de supervisão e controle;

� Comissionamento dos sistemas de supervisão e controle em implantação;

� Elaboração de relatórios técnicos relativos a análise da utilização e tempo de vida dos

equipamentos do sistema elétrico;

� Estudos, análise e programação das características de proteção dos equipamentos do

sistema elétrico, incluindo os equipamentos de supervisão, controle e proteção;

� Parametrização de equipamentos para recomposição do sistema ou alteração de suas

características funcionais (inclusive de proteção) com relação ao sistema elétrico;

� Orientação de projeto, construção e montagem de equipamentos visando a facilidade de

manutenção e o aumento da disponibilidade do sistema elétrico de transmissão;

� Realização de manutenção e acompanhamento de instalações de equipamentos em

subestações;
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� Manter-se atualizado em novas técnicas de engenharia surgidas no seu âmbito

profissional, verificando e analisando a viabilidade de aplicação na empresa;

� Submeter-se a processos de atualização ou reciclagem profissional, freqüentando cursos

de especialização, para fins de preservação da garantia de seu padrão de serviço,

assegurando melhorias em tempo para execução, qualidade prestada e custo

operacional.

Características do profissional:

� Para exercer as atividades previstas esse profissional deve ter um bom conhecimento do

sistema corporativo da empresa;

� Deve possuir bons conhecimentos sobre o funcionamento do sistema elétrico de

transmissão, em especial dos detalhes construtivos e de projeto dos equipamentos, bem

como da sua funcionalidade no sistema elétrico de transmissão de potência;

� Deve possuir conhecimento das tecnologias dos equipamentos e detalhes de instalações

do sistema;

� Deve possuir conhecimento de normas e instruções operativas da empresa, normas

técnicas (ISO, ABNT, NBR), bem como dos procedimentos de rede do ONS;

� Para as atividades de planejamento deve possuir conhecimentos de ferramentas de

planejamento (tipo MS Project), aplicativos de escritório (editor de texto, planilhas),

aplicativos para análise e parametrização dos equipamentos;

� O nível de escolaridade esperado deve ser no mínimo nível superior, preferencialmente

nas áreas de eletricidade, eletrônica ou mecânica;

� Esse profissional deve ter disciplina (obediência a normas e procedimentos), capacidade

de análise e avaliação de riscos, cautela, concentração, organização, objetividade e

capacidade de trabalho em equipe;

� Em função da necessidade de manutenção de equipamentos com software esse

profissional deve ter grande facilidade de assimilação de novas tecnologias (podendo

ser facilmente treinado), devendo exigir recursos eficientes de acesso ao sistema;

� Devido à necessidade de conhecimento de diversas ferramentas para análise e

planejamento este profissional deve possuir um conhecimento relacionado com a
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utilização de aplicativos de software, sendo facilitada a sua interação com a tecnologia

digital do supervisão e controle, entretanto este deve ser treinado nas características

específicas do sistema (visando sua configuração e manutenção).

6.3.5 Engenheiro de Operação (Administrador de Sistema)

Perfil do cargo: esse profissional é um funcionário assalariado da companhia, com elevado

grau de responsabilidade, cujas funções principais são: planejar e coordenar os recursos

disponíveis, analisando resultados, orientando e inspecionando atividades concernentes a

operação das subestações e linhas de transmissão, para assegurar a eficácia do fornecimento de

energia elétrica com qualidade e disponibilidade.

Atribuições esperadas:

� Gerenciamento e controle dos recursos (pessoas e equipamentos) utilizados na operação

do sistema elétrico de transmissão de potência, com o objetivo de otimizar o processo

de transmissão;

� Estabelecer procedimentos operacionais que garantam a melhor utilização dos

equipamentos das linhas de transmissão e da subestação (seguindo políticas do ONS);

� Coordenar a expansão e modernização do sistema de transmissão e distribuição de

energia;

� Estudos e análise de desempenho operacional do sistema de transmissão sob sua

responsabilidade;

� Participação no desenvolvimento de estudos sobre o sistema elétrico interligado e

elaboração de normas operativas próprias e em conformidade com ONS;

� Realizar inspeções em instalações de subestações;

� Manter-se atualizado em novas técnicas de gerenciamento surgidas no seu âmbito

profissional, verificando e analisando a viabilidade de aplicação na empresa;

� Submeter-se a processos de atualização ou reciclagem profissional, freqüentando cursos

de especialização, para fins de preservação da garantia de seu padrão de serviço,

assegurando melhorias em redução de custos e aumento na qualidade dos serviços

prestados.
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Características do profissional:

� Para exercer as atividades previstas esse profissional deve ter um excelente

conhecimento do sistema corporativo da empresa;

� Deve possuir grande facilidade de comunicação e capacidade de liderança;

� Deve possuir bons conhecimentos sobre o funcionamento do sistema elétrico de

transmissão, em especial na operação e análise de custos dos sistemas de potência;

� Deve possuir conhecimento da tecnologia dos equipamentos e instalações do sistema;

� Deve possuir conhecimento de normas e instruções operativas da empresa, normas

técnicas (ISO, ABNT, NBR), bem como dos procedimentos de rede do ONS;

� Para as atividades de planejamento deve possuir conhecimentos de ferramentas de

planejamento (tipo MS Project), aplicativos de escritório (editor de texto, planilhas);

� O nível de escolaridade esperado deve ser no mínimo nível superior, preferencialmente

nas áreas de eletricidade, eletrônica ou mecânica;

� Esse profissional deve ter disciplina (obediência a normas e procedimentos), capacidade

de análise e avaliação de riscos, cautela, concentração, organização, objetividade e

capacidade de gerenciamento de trabalho em equipe;

� Em função da abrangência de sua atuação e da necessidade de administração de diversos

recursos tecnológicos espera-se que esse profissional tenha facilidade de assimilação de

novas tecnologias (podendo ser facilmente treinado);

� Deve-se considerar também que este profissional deve utilizar o sistema de supervisão e

controle de modo esporádico exigindo facilidades de rápido aprendizado da interface,

bem como de apresentação sucinta e direta das informações mais freqüentemente

utilizadas;

6.4 Questionário para Identificação do Perfil do Usuário

O questionário para identificação do perfil do usuário foi elaborado com vinte e cinco

questões, buscando identificar as seguintes características:
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� Identificação do usuário (1 a 4): essas perguntas procuram categorizar o tipo de usuário

e sua representatividade perante o conjunto total de usuários;

� Atitude e motivação (5 a 9): essas perguntas procuram identificar o interesse do usuário

no seu envolvimento com a tecnologia digital (essa característica pode ser utilizada para

excluir da pesquisa aqueles usuários que não tem nenhum interesse por esse tipo de

tecnologia, bem como identificar a motivação do mesmo para a aceitação desse tipo de

sistema);

� Habilidades (10 a 16): esse conjunto de perguntas procura identificar as habilidades e a

experiência que o usuário possui em relação ao uso de computadores (essa característica

pode demonstrar a maior facilidade ou não do usuário no seu aprendizado da tecnologia

digital, sendo que quanto mais experiência ele tiver mais exigente ele será com relação à

disponibilidade de recursos otimizados para supervisão e controle);

� Ambiente de trabalho (17 a 19): esse conjunto de perguntas investiga a estabilidade do

ambiente de trabalho e o uso de ferramentas de software (essa característica pode

demonstrar o grau de facilidade na aceitação de novas tecnologias, sendo que se este já

utiliza aplicativos de software mais fácil poderá ser seu aprendizado, adicionalmente

esse resultado pode indicar quais as ferramentas de software que deveriam ser

suportadas para que o usuário pudesse reaproveitar a experiência que já possui, bem

como indicar a necessidade de treinamento em outras ferramentas). Esse conjunto de

perguntas pode ser utilizado também para confirmar as respostas das questões 12 e 16;

� Características físicas (20 a 25): esse conjunto de perguntas investiga as características

físicas dos usuários (que pode impor limitações no uso de cores e tamanhos de

caracteres, bem como limitações de memória de curta duração e ao estilo de

apresentação a ser utilizado).

O questionário, assim organizado, é apresentado na seção seguinte.
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6.4.1 Formulário do questionário

QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DOS USUÁRIOS PARA

SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA

Prezado Usuário do Sistema de Supervisão e Controle para Subestação de Transmissão de
Energia:

Este questionário foi preparado pelo grupo de engenharia responsável pelo
desenvolvimento e implantação do Sistema de Supervisão e Controle Digital para Subestações
de Transmissão de Energia Elétrica com o objetivo de permitir um maior conhecimento a seu
respeito, que é um potencial usuário do nosso sistema. As informações que você e outros futuros
usuários do sistema fornecerão permitirão que desenvolvamos um projeto de alta qualidade que
estará mais adequado às suas necessidades, permitindo que o sistema seja mais fácil de ser
compreendido e utilizado.

O questionário é anônimo e todas as informações fornecidas serão reunidas por grupo de
usuários para descrever as características médias de cada tipo de usuário, não sendo referenciado
nenhum questionário individual. Quanto mais sinceras e precisas forem as respostas maior será o
auxílio desse questionário na obtenção de um sistema digital que atenda às suas necessidades.

O preenchimento deste questionário deve consumir de 15 a 20 minutos. Apesar do
formulário parecer longo a maioria das questões são de múltipla escolha. Por favor retorne o
questionário em até dois dias após o seu recebimento para que possamos dar prosseguimento ao
trabalho de definição do sistema com a máxima brevidade possível.

Sua participação será muitíssimo apreciada.

Atenciosamente,

_____________________________

Departamento de Engenharia de Desenvolvimento
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IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DOS USUÁRIOS – SSC-STE

1 – Marque o tipo de atividade que melhor descreve o seu trabalho atual:
___ Operador de Subestação.
___ Operador de Centro Remoto.
___ Supervisor de Operação.
___ Engenheiro de Proteção.
___ Engenheiro de Manutenção.
___ Engenheiro de Sistema.
___ Administrador de Sistema.
___ Outro (favor descrever)  __________________________________

2 – Em qual regional você atua?
___ Norte.
___ Sul.
___ Oeste.
___ Leste.

3 – Favor indicar quantas pessoas com o seu tipo de atividade atuam na sua regional:
_____ (se você não souber escreva: NS)

4 – Descreva o nível atual de automação envolvido com o seu tipo de atividade:
___ Nenhum (ninguém tem ou utiliza computador no trabalho).
___ Baixo (todos os usuários que utilizam computador compartilham seu uso com outros

usuários).
___ Médio (alguns usuários que utilizam computador compartilham seu uso, mas outros

possuem seu próprio computador de trabalho).
___ Alto (todos os usuários tem seu próprio computador de trabalho).

5 – Em geral como você se sente quando trabalha com computador?
___ Eu não gosto de trabalhar com computadores.
___ Para mim é indiferente trabalhar com computadores (não gosto nem desgosto).
___ Eu gosto de trabalhar com computadores.

6 – Como o uso de computadores afetou seu trabalho?
___ Os computadores tornaram meu trabalho mais fácil.
___ Os computadores não alteraram meu trabalho de nenhum modo.
___ Os computadores tornaram meu trabalho mais difícil.

7 – O tempo gasto com o aprendizado de um novo aplicativo de software é justificado?
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___ Sim, ele é justificável pois os computadores tornaram meu trabalho mais fácil e rápido.
___ As vezes esse tempo é justificável, as vezes não.
___ Não, os computadores não são úteis o suficiente para compensar o tempo de treinamento.
___ Outro (favor explicar) ____________________________________________

8 – Você gosta de aprender a utilizar novas aplicações de software?
___ Sim, normalmente é desafiante e interessante.
___ Algumas vezes, depende da aplicação.
___ Não, normalmente é tedioso e frustrante.
___ Outro (favor explicar) ____________________________________________

9 – Em geral como é o seu interesse com relação ao uso de computadores?
___ Eu não estou interessado em computadores e gostaria de evitar seu uso se possível.
___ Eu estou interessado em computadores apenas como meio de tornar meu trabalho mais fácil

e rápido.
___ Eu estou interessado em computadores em geral e gosto de utiliza-los.
___ Outro (favor explicar) ____________________________________________

10 – Qual o seu nível de habilidade com digitação no teclado?
___ Pouco habilitado (menos que 15 palavras por minuto).
___ Moderadamente habilitado (entre 15 e 50 palavras por minuto).
___ Altamente habilitado (mais que 50 palavras por minuto).

11 – Qual o seu nível de escolaridade mais elevado?
___ Primeiro grau.
___ Segundo grau.
___ Técnico ou especialista equivalente ao segundo grau.
___ Tecnólogo.
___ Superior.
___ Pós-Graduado.
___ Outro (favor descrever) ____________________________________________

12 – Como você descreve sua experiência no trabalho atual?
___ Novato (menos que 1 ano).
___ Experiente (entre 1 e 3 anos).
___ Especialista (mais que 3 anos).

13 – Qual a sua língua nativa?
___ Português.
___ Espanhol.
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___ Inglês.
___ Outro (favor descrever) __________________________________________

14 – Se sua língua nativa não é o português como você se comunica em português?
___ Fracamente (eu tenho problemas na comunicação em português).
___ Adequadamente (eu falo suficientemente bem para contornar os problemas).
___ Fluentemente (eu falo quase tão bem quanto uma pessoas nativa).
___ Outro (favor explicar) ____________________________________________

15 – Se sua língua nativa não é o inglês como você lê mensagens básicas em inglês?
___ Fracamente (eu tenho problemas na leitura de termos em inglês).
___ Adequadamente (eu tenho um vocabulário suficiente para o entendimento de mensagens

básicas ).
___ Fluentemente (eu tenho bom vocabulário e leio em inglês sem problemas).
___ Outro (favor explicar) ____________________________________________

16 – Como você descreve sua experiência geral com a utilização de computadores?
___ Nenhuma (eu nunca utilizei aplicativos de software).
___ Pouca (eu utilizei apenas um ou dois aplicativos de software).
___ Moderadamente baixa (eu aprendi e utilizei entre três e dez aplicativos de software).
___ Moderadamente alta (eu aprendi e utilizei mais que dez aplicativos de software, mas não

tenho conhecimentos de programação).
___ Alta (eu tenho utilizado muitos aplicativos de software e tenho algum conhecimento de

programação).
___ Outro (favor descrever) ____________________________________________

17 – Na sua regional quanto tempo em média as pessoas permanecem no seu tipo de atividade
(antes de deixarem a empresa, serem promovidas ou mudarem de atividade por qualquer outro
motivo)?
___ Eu não sei.
___ Menos que seis meses.
___ De seis meses a um ano.
___ De um a três anos.
___ Mais que três anos.

18 – Favor listar todos os aplicativos de software atualmente utilizados no seu trabalho e a
quanto tempo você está utilizando cada um deles. Na coluna Aplicativos do Negócio (números 1
a 5) liste apenas os aplicativos específicos associados a aplicação elétrica que você utiliza
pessoalmente (tais como: sistemas de medição, cálculo, monitoramento). Na coluna Aplicativos
de Escritório (letras A a E) liste os aplicativos comerciais de uso geral em escritório, que você
utiliza pessoalmente (tais como: editores de texto, planilhas, navegadores).
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APLICAÇÃO EXPERIÊNCIA APLICAÇÃO EXPERIÊNCIA
Aplicativos do Negócio (meses/anos) Aplicativos de Escritório (meses/anos)

1. ____________________ ___________ A.  __________________ ___________
2. ____________________ ___________ B.  __________________ ___________
3. ____________________ ___________ C.  __________________ ___________
4. ____________________ ___________ D.  __________________ ___________
5. ____________________ ___________ E.  __________________ ___________

19 – Qual a percentagem do tempo total de sua atividade que você utiliza em cada um dos
seguintes locais (a soma dos valores deve resultar em 100%):
___ Na subestação.
___ Em outras regionais.
___ No centro de operação remoto.
___ No escritório.
___ Em casa.
___ Em outro local (favor explicar) ______________________________________

20 – Você é:
___ Homem.
___ Mulher.

21 – Você é:
___ Destro.
___ Canhoto.
___ Ambidestro (igualmente coordenado com ambas as mãos).

22 – Você tem deficiência visual em relação a algum tipo de cor?
___ Não.
___ Sim (favor especificar) ____________________________________________

23 – Qual a sua faixa etária?
___ 18 a 25 anos.
___ 26 a 40 anos.
___ 41 a 55 anos.
___ acima de 55 anos.

24 – Você utiliza óculos ou lentes de contato?
___ Não.
___ Sim (favor descrever o tipo de problema e método de correção, por exemplo: míope,

astigmático; óculos bifocais, lentes de contato) ____________________
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25 – Você tem alguma outra limitação física, diferente de deficiência visual, que a tecnologia
utilizada no sistema computacional deva acomodar ou suportar (por exemplo: deficiência
auditiva, artrite nas mãos, dificuldade de deslocamento)?
___ Não.
___ Sim (favor descrever o tipo de problema) ______________________________

********************************************************

6.4.2 Tabulação dos resultados

Os resultados das respostas aos questionários são resumidos nas tabelas seguintes.

Observa-se que os resultados são agrupados por tipo de usuário (identificado pela resposta à

questão 1).
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No Questionário 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total de Questionários

Total PercentualQuestão
A A

1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100%
B
C
D
E
F
G
H

2 A
B 1 1 1 3 21%
C 1 1 1 1 1 1 1 1 8 58%
D 1 1 1 3 21%

3 A - - - - - - - - 8 8 8 - - - 24 24

4 A
B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 93%
C 1 1 7%
D

5 A
B 1 1 1 3 21%
C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 79%

6 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 64%
B 1 1 1 1 1 5 36%
C

7 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 64%
B 1 1 1 1 1 5 36%
C
D

8 A 1 1 1 1 1 1 1 1 8 58%
B 1 1 1 1 1 1 6 42%
C
D

9 A
B 1 1 1 1 4 28%
C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 72%
D

10 A 1 1 1 3 21%
B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 72%
C 1 1 7%

11 A 1 1 7%
B 1 1 1 1 4 28%
C 1 1 1 1 1 1 1 1 8 58%
D 1 1 7%
E
F
G

12 A
B
C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100%
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13 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100%
B
C
D

14 A
B
C
D

15 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 79%
B 1 1 1 3 21%
C
D

16 A 1 1 2 14%
B 1 1 1 3 22%
C 1 1 1 1 1 1 1 7 50%
D 1 1 2 14%
E
F

17 A 1 1 1 1 4 28%
B
C
D
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 72%

18 1 1 1 2 11%
2 1 1 6%
3 1 1 6%
4
5
A 1 1 1 1 4 22%
B 1 1 1 1 4 22%
C 1 1 1 1 4 22%
D 1 1 2 11%
E

19 A 100 40 100 90 100 70 50 100 50 100 100 50 100 70 1120 80%
B
C
D
E 40 30 50 50 50 30 250 18%
F 20 10 30 2%

20 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100%
B

21 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100%
B
C

22 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 93%
B 1 1 7%

23 A
B 1 1 1 1 1 1 1 7 50%
C 1 1 1 1 1 1 1 7 50%
D

24 A 1 1 1 1 1 1 1 1 8 57%
B 1 1 1 1 1 1 6 43%

25 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100%
B
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No Questionário 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total de Questionários

Total PercentualQuestão
B+H C B+H C

1 A
B 1 1 1       3 50%
C 1 1 1 1 1 5 100%
D
E
F
G
H 1 1 1      3 50%

2 A
B
C 1 1 2 40%
D 1 1 1 3 60%

3 A 14 14 14 23 3 - 6 - 3 11 3 - - - - -      27     12 27 12

4 A
B 1      1 17%
C
D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      5         5 83% 100%

5 A
B 1 1 1      2         1 34% 20%
C 1 1 1 1 1 1 1 1      4         4 66% 80%

6 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      6         4 100% 80%
B
C 1 1 20%

7 A 1 1 1 1 1 1 1      3         4 50% 80%
B 1 1 1 1      3         1 50% 20%
C
D

8 A 1 1 1 1 1 1 1      4         3 66% 60%
B 1 1 1 1      2         2 34% 40%
C
D

9 A 1      1 17%
B 1 1      1         1 17% 20%
C 1 1 1 1 1 1 1 1      4         4 66% 80%
D

10 A 1 1 2 40%
B 1 1 1 1 1 1      5         1 83% 20%
C 1 1 1      1         2 17% 40%

11 A
B 1 1 20%
C 1 1 1 1 1 1 1      5         2 83% 40%
D
E 1 1 1      1         2 17% 40%
F
G

12 A
B 1      1 17%
C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      5         5 83% 100%
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13 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      6         5 100% 100%
B
C
D

14 A
B
C
D

15 A 1 1 1 1 1      2         3 34% 60%
B 1 1 1 1 1 1      4         2 66% 40%
C
D

16 A
B
C 1 1 1 1 1 1 1 1      4         4 66% 80%
D 1 1 1      2         1 34% 20%
E
F

17 A
B
C
D
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      6         5 100% 100%

18 1 1 1 1 1 1 1 1      5         2 83% 40%
2 1 1 1 1 1 1      4         2 66% 40%
3 1 1 1 1 1      3         2 50% 40%
4 1 1 1 1 1      3         2 50% 40%
5 1 1      1         1 17% 20%
A 1 1 1 1 1 1 1 1      5         3 83% 60%
B 1 1 1 1 1 1 1 1      5         3 83% 60%
C 1 1 1 1 1 1 1      5         2 83% 40%
D 1 1 1 1 1      4         1 66% 20%
E

19 A 5 30 15 5 10 80 40 90    50      225 8% 45%
B 10 5 5 5 10 5 1    20       21 3% 4%
C 95 100 70 10 20 5 10 30 10 8   300      58 50% 12%
D 80 60 90 50 50 20 1   230    121 39% 24%
E 30 20 25               75 15%
F

20 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      5         5 83% 100%
B 1      1 17%

21 A 1 1 1 1 1 1 1 1      4         4 66% 80%
B 1 1 1      2         1 34% 20%
C

22 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      6         6 100% 100%
B

23 A
B 1 1 1 1 1 1      5         1 83% 20%
C 1 1 1 1 1      1         4 17% 80%
D

24 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      6         4 100% 80%
B 1                 1 20%

25 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      6         5 100% 100%
B
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No Questionário 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Total de Questionários

Total PercentualQuestão
D+E+F G D+E+F G

1 A
B
C
D 1 1 1       3 33%
E 1 1       2 22%
F 1 1 1 1       4 45%
G 1 1 100%
H

2 A
B
C
D

3 A 25 - - - 6 8 8 3 2 -      39 39 -

4 A
B
C 1      1 11%
D 1 1 1 1 1 1 1 1 1      8         1 89% 100%

5 A
B
C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9         1 100% 100%

6 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9         1 100% 100%
B
C

7 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9         1 100% 100%
B
C
D

8 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1      8         1 89% 100%
B 1      1 11%
C
D

9 A
B 1 1      2 22%
C 1 1 1 1 1 1 1 1      7         1 78% 100%
D

10 A
B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9         1 100% 100%
C

11 A
B
C
D
E 1 1 1 1 1 1 1 1      7         1 78% 100%
F 1 1      2 22%
G

12 A
B 1      1 11%
C 1 1 1 1 1 1 1 1 1      8         1 89% 100%
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13 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9         1 100% 100%
B
C
D

14 A
B
C
D

15 A
B 1 1 1 1 1      5 56%
C 1 1 1 1 1      4         1 44% 100%
D

16 A
B
C
D 1 1 1 1      4 44%
E 1 1 1 1 1 1      5         1 56% 100%
F

17 A 1 1 100%
B
C
D
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9 100%

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1      8 89%
2 1 1 1 1 1 1 1 1      8 89%
3 1 1 1 1 1 1 1 1      8 89%
4 1 1 1 1 1 1 1      7 78%
5 1 1 1 1      4 44%
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9         1 100% 100%
B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9         1 100% 100%
C 1 1 1 1 1 1 1 1 1      8         1 89% 100%
D 1 1 1 1 1 1      6 67%
E 1 1 1 1      4 44%

19 A 20 25 30 45 48 10 40 50 10  268       10 30% 10%
B 5 5 2 10 3    25 3%
C 2 5 17 30    24       30 3% 30%
D 70 65 60 100 50 48 75 25 50 60   543      60 60% 60%
E 5 5 10 5 15    40 4%
F

20 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9 100%
B 1      1 100%

21 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9         1 100% 100%
B
C

22 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1      8         1 89% 100%
B 1      1 11%

23 A
B 1 1      1         1 11% 100%
C 1 1 1 1 1 1 1 1      8 89%
D

24 A 1 1 1 1      4 44%
B 1 1 1 1 1 1       5         1 56% 100%

25 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       9         1 100% 100%
B
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No Questionário 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total de Questionários

Total PercentualQuestão
B+H C B+H C

1 A
B 1 1 1       3 50%
C 1 1 1 1 1 5 100%
D
E
F
G
H 1 1 1      3 50%

2 A
B
C 1 1 2 40%
D 1 1 1 3 60%

3 A 14 14 14 23 3 - 6 - 3 11 3 - - - - -      27     12 27 12

4 A
B 1      1 17%
C
D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      5         5 83% 100%

5 A
B 1 1 1      2         1 34% 20%
C 1 1 1 1 1 1 1 1      4         4 66% 80%

6 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      6         4 100% 80%
B
C 1 1 20%

7 A 1 1 1 1 1 1 1      3         4 50% 80%
B 1 1 1 1      3         1 50% 20%
C
D

8 A 1 1 1 1 1 1 1      4         3 66% 60%
B 1 1 1 1      2         2 34% 40%
C
D

9 A 1      1 17%
B 1 1      1         1 17% 20%
C 1 1 1 1 1 1 1 1      4         4 66% 80%
D

10 A 1 1 2 40%
B 1 1 1 1 1 1      5         1 83% 20%
C 1 1 1      1         2 17% 40%

11 A
B 1 1 20%
C 1 1 1 1 1 1 1      5         2 83% 40%
D
E 1 1 1      1         2 17% 40%
F
G

12 A
B 1      1 17%
C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      5         5 83% 100%
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13 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      6         5 100% 100%
B
C
D

14 A
B
C
D

15 A 1 1 1 1 1      2         3 34% 60%
B 1 1 1 1 1 1      4         2 66% 40%
C
D

16 A
B
C 1 1 1 1 1 1 1 1      4         4 66% 80%
D 1 1 1      2         1 34% 20%
E
F

17 A
B
C
D
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      6         5 100% 100%

18 1 1 1 1 1 1 1 1      5         2 83% 40%
2 1 1 1 1 1 1      4         2 66% 40%
3 1 1 1 1 1      3         2 50% 40%
4 1 1 1 1 1      3         2 50% 40%
5 1 1      1         1 17% 20%
A 1 1 1 1 1 1 1 1      5         3 83% 60%
B 1 1 1 1 1 1 1 1      5         3 83% 60%
C 1 1 1 1 1 1 1      5         2 83% 40%
D 1 1 1 1 1      4         1 66% 20%
E

19 A 5 30 15 5 10 80 40 90    50      225 8% 45%
B 10 5 5 5 10 5 1    20       21 3% 4%
C 95 100 70 10 20 5 10 30 10 8   300      58 50% 12%
D 80 60 90 50 50 20 1   230    121 39% 24%
E 30 20 25               75 15%
F

20 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      5         5 83% 100%
B 1      1 17%

21 A 1 1 1 1 1 1 1 1      4         4 66% 80%
B 1 1 1      2         1 34% 20%
C

22 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      6         6 100% 100%
B

23 A
B 1 1 1 1 1 1      5         1 83% 20%
C 1 1 1 1 1      1         4 17% 80%
D

24 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      6         4 100% 80%
B 1                 1 20%

25 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      6         5 100% 100%
B



MERUSA: Caso de Estudo – SSC-STE 219

No Questionário 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Total de Questionários

Total PercentualQuestão
D+E+F G D+E+F G

1 A
B
C
D 1 1 1       3 33%
E 1 1       2 22%
F 1 1 1 1       4 45%
G 1 1 100%
H

2 A
B
C
D

3 A 25 - - - 6 8 8 3 2 -      39 39 -

4 A
B
C 1      1 11%
D 1 1 1 1 1 1 1 1 1      8         1 89% 100%

5 A
B
C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9         1 100% 100%

6 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9         1 100% 100%
B
C

7 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9         1 100% 100%
B
C
D

8 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1      8         1 89% 100%
B 1      1 11%
C
D

9 A
B 1 1      2 22%
C 1 1 1 1 1 1 1 1      7         1 78% 100%
D

10 A
B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9         1 100% 100%
C

11 A
B
C
D
E 1 1 1 1 1 1 1 1      7         1 78% 100%
F 1 1      2 22%
G

12 A
B 1      1 11%
C 1 1 1 1 1 1 1 1 1      8         1 89% 100%
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13 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9         1 100% 100%
B
C
D

14 A
B
C
D

15 A
B 1 1 1 1 1      5 56%
C 1 1 1 1 1      4         1 44% 100%
D

16 A
B
C
D 1 1 1 1      4 44%
E 1 1 1 1 1 1      5         1 56% 100%
F

17 A 1 1 100%
B
C
D
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9 100%

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1      8 89%
2 1 1 1 1 1 1 1 1      8 89%
3 1 1 1 1 1 1 1 1      8 89%
4 1 1 1 1 1 1 1      7 78%
5 1 1 1 1      4 44%
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9         1 100% 100%
B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9         1 100% 100%
C 1 1 1 1 1 1 1 1 1      8         1 89% 100%
D 1 1 1 1 1 1      6 67%
E 1 1 1 1      4 44%

19 A 20 25 30 45 48 10 40 50 10  268       10 30% 10%
B 5 5 2 10 3    25 3%
C 2 5 17 30    24       30 3% 30%
D 70 65 60 100 50 48 75 25 50 60   543      60 60% 60%
E 5 5 10 5 15    40 4%
F

20 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9 100%
B 1      1 100%

21 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      9         1 100% 100%
B
C

22 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1      8         1 89% 100%
B 1      1 11%

23 A
B 1 1      1         1 11% 100%
C 1 1 1 1 1 1 1 1      8 89%
D

24 A 1 1 1 1      4 44%
B 1 1 1 1 1 1       5         1 56% 100%

25 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       9         1 100% 100%
B
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6.5 Características dos Usuários

Para o levantamento do perfil dos usuários os dados apresentados nas tabelas do item

anterior foram analisados de modo estatístico, bem como foram realizadas entrevistas com

alguns representantes destes (no caso dos operadores de subestação) cujos resultados estão

resumidos nos itens seguintes.

6.5.1 Características do Operador de Subestação

� Os operadores de subestação são profissionais altamente treinados nos procedimentos

operacionais, sendo sua atividade exercida essencialmente na subestação (80% do

tempo). Essas características indicam que a freqüência de utilização do sistemas será

intensiva e que a interface homem-computador para esse tipo de usuário deve apresentar

recursos que permitam a realização eficiente das tarefas (por exemplo: utilização de

atalhos e funções pré-configuradas como botões funcionais);

� Esse profissional é um especialista do processo elétrico (100% da população tem mais

que três anos de experiência), portanto pode ser considerado que esse tipo de usuário

possui conhecimentos prévios que podem facilitar a utilização do sistema com razoável

eficiência, dispensando recursos do tipo tutor de operação;

� Como o número de profissionais por área de operação é relativamente pequeno (em

torno de oito operadores por área de atuação) a interface homem-computador pode ser

especializada na linguagem de representação e jargões utilizados pelo grupo uma vez

que a diversidade de comunicação nesse grupo deve ser pequena. Por outro lado, para

permitir a integração desse grupo de operação com as demais áreas da empresa e com

outros centros de operação remotos (COR, CNOS) os padrões de descrição dos

equipamentos e mensagens principais (especialmente relativas a sinalização de

proteções e nomenclatura de equipamentos) devem seguir as recomendações dos

procedimentos do ONS;

� O nível de contato com automação é baixo (93% dos operadores não possuem

computadores para uso próprio), além disso a experiência com o uso de computadores

também é relativamente baixa (14% nunca utilizou aplicativos de software e 22%

conhece até dois aplicativos). Entretanto, a maioria dos operadores mostrou-se
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interessada no uso de computadores (72%), bem como entendem que o seu uso pode

auxiliar seu trabalho (64%), porém a satisfação em aprender um novo software depende

do tipo de aplicação (42%). Essas características indicam que maioria dos operadores

estão receptivas ao treinamento em sistemas de supervisão e controle digital, porém

para facilitar esse aprendizado existe a necessidade de recursos de apresentação que

utilizem características já familiares aos futuros usuários (similaridade com os tipos de

representação atualmente em uso), bem como o ambiente de treinamento deve ser

focado em cenários conhecidos;

� Apesar da pesquisa via questionário demonstrar um grande interesse geral em trabalhar

com computadores (79%), durante as entrevistas com os operadores de subestações foi

observado que existe um receio na utilização de sistemas digitais no controle do

processo elétrico. Numa subestação onde um SSC foi implantado alguns operadores

solicitaram a mudança para outra subestação onde não havia sistema digital de

supervisão e controle. Os operadores das subestações em que existe a programação de

implantação de sistemas digitais possuem um sentimento de que a operação do sistema

será mais complexa com o sistema digital, principalmente devido a falta de experiência

dos operadores com esse tipo de sistema. Dessa forma, reforça-se o observado no item

anterior com relação a necessidade da utilização de recursos na interface homem-

computador que tenham características familiares aos usuários e que o treinamento

desses seja o mais breve possível (mesmo antes da implantação do sistema) e voltado

para cenários reais da aplicação, com o detalhamento de todos os recursos do novo

sistema;

� A habilidade dos operadores de subestação com relação à digitação é razoável (72%

informaram ser moderadamente habilitados), sugerindo que a utilização do teclado

como uma ferramenta adicional na interface homem-computador não deve ser

problema;

� O nível de escolaridade dos operadores não é elevado (86% informaram que tem nível

equivalente a segundo grau), sendo que todos os operadores tem como língua nativa o

português, apresentando grande problema de interpretação de termos em inglês (79%).

Essas características indicam que a habilidade de leitura e interpretação de textos

(mesmo em português) pode não ser muito elevada, sugerindo a utilização de ícones
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quando possível, além disso, devem ser evitados textos em inglês (especialmente

aqueles das mensagens de erros internos ao sistema digital), dentro da filosofia de que é

melhor não dar mensagem nenhuma a fornecer uma mensagem que pode gerar erros de

operação;

� A baixa rotatividade no trabalho (72% informaram que os operadores permanecem mais

que três anos na atividade) e o fato desses usuários serem especialistas (100% está a

mais que 3 anos na função) sugerem que esse tipo de usuário seja detalhista e exigente

com relação aos recursos oferecidos para configuração e operação do sistema,

permitindo que sejam exploradas todas as potencialidades do sistema. Com disso o

treinamento no sistema deve cobrir aspectos que vão além das características básicas,

pois esse tipo de usuário tenderá a explorar em detalhe os recursos do sistema. Assim

atributos de facilidade de pesquisa, recursos com ferramentas detalhadas e possibilidade

de recuperação de informações e de registros anteriores devem ser oferecidos, bem

como o treinamento desses operadores deve ser detalhado e a reciclagem desse

treinamento deve ser periódica;

� Nas entrevistas foi evidenciada uma curiosidade dos operadores na exploração das

potencialidades do sistema digital, uma vez que, em operação normal, o intervalo entre

operações do sistema é relativamente elevado (várias horas), reforçando a necessidade

de amplo treinamento nos recursos do sistema e da consistência entre todos os recursos

disponíveis na interface homem-computador;

� Poucos operadores descreveram os aplicativos de software que já utilizam (menos de

11% descreveu aplicativos do negócio e menos de 22% relacionou aplicativos de

escritório) o que reforça a identificação de pouca experiência com o uso de

computadores e de uma certa forma explica também o receio com relação à utilização

de software para o controle do processo;

� A população pesquisada é 100% masculina, destra, sendo que a metade dessa tem mais

que quarenta anos, somando-se o fato da baixa rotatividade no cargo existe uma

tendência de envelhecimento dessa população, que deve-se refletir nos atributos físicos

de acesso, bem como na interface que deve ter fácil visibilidade e o tempo de resposta

dos comandos deve ser compatível com as expectativas dessa faixa etária (não há

necessidade de respostas instantâneas para comandos não associados com o tempo real);
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� A elevada faixa etária da população masculina, juntamente com a presença de

deficiência visual num grupo já considerável (43%), associada a certa dificuldade de

compreensão de leitura sugere que sejam utilizados ícones e representações visuais (no

lugar de descrições textuais), com símbolos adequadamente grandes (visíveis a

1,5metros do monitor). Adicionalmente, deve ser considerado que 7% da população tem

deficiência em relação a identificação de cores, fazendo com que esse recurso não deva

ser utilizado como única forma de sinalização.

6.5.2 Características do Operador de Centro Remoto

� Os operadores de centro remoto são profissionais altamente treinados nos

procedimentos operacionais, sendo sua atividade exercida principalmente no centro de

operação (50%) ou no escritório (39%), mas podendo deslocar-se para a subestação

algumas vezes (8% do tempo). Essas características indicam que a freqüência de

utilização direta do sistema de supervisão e controle da subestação será esparsa,

exigindo que a interface homem-computador para esse tipo de usuário apresente

recursos de facilidade de aprendizado para utilização do sistema, bem como a

simplicidade e recursos de orientação ao uso (por exemplo: telas pouco carregadas com

detalhes, acesso a comandos de modo intuitivo, similaridade de representação com a

interface do centro remoto de operação);

� Esse profissional é um especialista do processo elétrico portanto pode ser considerado

que esse tipo de usuário possui conhecimentos prévios que podem facilitar a utilização

do sistema com razoável eficiência, dispensando recursos do tipo tutor de operação;

� Como o número de profissionais por área de operação é relativamente pequeno (em

torno de quatorze operadores por área) a interface homem-computador pode ser

especializada na linguagem de representação e jargões utilizados pelo grupo uma vez

que a diversidade de comunicação nesse grupo deve ser pequena. Por outro lado, para

permitir a integração desse grupo de operação com outros centros de operação remotos

ou o próprio ONS os padrões de descrição dos equipamentos e mensagens principais

(especialmente relativas a sinalização de proteções e nomenclatura de equipamentos)

devem seguir as recomendações dos procedimentos do ONS;
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� Os operadores de centro possuem um elevado nível de contato com automação (83%

dos operadores possuem computadores para uso próprio), além disso a experiência com

o uso de computadores é razoável (34% já utilizou mais que dez aplicativos de software

e 66% conhece pelo menos dois aplicativos). Além disso, a maioria dos operadores de

centro está interessada no uso de computadores (66%), sente interesse em aprender um

novo software e todos entendem que o seu uso auxilia o seu trabalho. Por outro lado a

metade da população entende que nem sempre o tempo utilizado no aprendizado de um

novo aplicativo é justificável, demonstrando a existência de crítica em relação a novos

treinamentos. Essas características indicam que a maioria dos operadores de centro

estão receptivos ao treinamento em um sistema de supervisão e controle digital e que

não só a facilidade do uso mas também a potencialidade da interface do sistema é

importante para esse tipo de usuário;

� A habilidade dos operadores de centro com relação à digitação é boa (83% é

moderadamente habilitado), sugerindo que a utilização de teclado como uma ferramenta

adicional na interface homem-computador é aceitável;

� O nível de escolaridade dos operadores é razoável (17% informaram que tem nível

superior e 83% nível técnico), sendo que todos os operadores tem como língua nativa o

português, e possuem certa facilidade de interpretação de termos em inglês (66% tem

vocabulário suficiente para entender mensagens básicas). Essas características indicam

que a habilidade de leitura e interpretação de textos deve ser boa, podendo ser utilizados

textos como forma de comunicação;

� A baixa rotatividade no trabalho (100% informaram que os operadores permanecem

mais que três anos na atividade) e o fato desses usuários serem especialistas (83% está a

mais que 3 anos na função) sugerem que esse tipo de usuário seja detalhista e exigente

com relação aos recursos oferecidos para configuração e operação do sistema,

permitindo que sejam exploradas todas as potencialidades do sistema. Com isso, o

treinamento no sistema deve cobrir aspectos que vão além das características básicas,

pois esse tipo de usuário tenderá a explorar em detalhe os recursos do sistema. Assim

atributos de facilidade de pesquisa, recursos com ferramentas detalhadas e possibilidade

de recuperação de informações e de registros anteriores devem ser oferecidos, bem



MERUSA: Caso de Estudo – SSC-STE 226

como o treinamento desses operadores deve ser detalhado e a reciclagem desse

treinamento deve ser periódica;

� A maioria dos operadores de centro descreveram os aplicativos de software que já

utilizam (50% descreveu ao menos quatro aplicativos do negócio e 83% relacionou ao

menos três aplicativos de escritório) o que reforça a identificação de elevada experiência

com o uso de computadores;

� A população pesquisada é 83% masculina, sendo a maioria (66%) destra, mas

apresentando uma proporção relativamente elevada de canhotos (34%), sugerindo a

necessidade de recursos de apontamento (como mouse, trackball) que possam ser

utilizados com ambas as mãos. A faixa etária predominante está entre 26 e 40 anos, com

boa acuidade visual, sugerindo que a representação com ícones e símbolos não é tão

importante como para outros tipos de usuário;

6.5.3 Características do Supervisor de Operação

� Os supervisores de operação são profissionais altamente especializados, sendo sua

atividade exercida parcialmente na subestação (45% do tempo na subestação, 24% no

escritório e 12% no centro de operação remoto). Essas características indicam que a

freqüência de utilização do sistema poderá ser elevada, assim a interface homem-

computador para esse tipo de usuário deve apresentar recursos que permitam a

realização eficiente das tarefas (por exemplo: utilização de atalhos e funções pré-

configuradas como botões funcionais), requisitos similares ao do usuário operador de

subestação;

� Esse profissional é um especialista do processo elétrico (100% da população tem mais

que três anos de experiência), portanto pode ser considerado que esse tipo de usuário

possui conhecimentos prévios que podem facilitar a utilização do sistema com razoável

eficiência, dispensando recursos do tipo tutor de operação;

� Como o número de profissionais por área de operação é relativamente pequeno (em

torno de doze supervisores por área de atuação) a interface homem-computador pode ser

especializada na linguagem de representação utilizada pelo grupo. Entretanto, deve ser a

mesma utilizada pelos operadores de subestação, bem como deve permitir a integração
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com outros centros de operação remotos (COR, CNOS), assim os padrões de descrição

dos equipamentos e mensagens principais (especialmente relativas a sinalização de

proteções e nomenclatura de equipamentos) devem seguir as recomendações dos

procedimentos do ONS;

� O nível de envolvimento com automação é alto (100% dos supervisores possuem

computadores para uso próprio), bem como consideram sua experiência com o uso de

computadores moderada (80% nunca já utilizou entre três e dez aplicativos de software

e 20% já utilizou mais que dez aplicativos). A maioria dos supervisores de operação

mostrou-se interessada no uso de computadores (80%), entende que o seu uso pode

auxiliar no trabalho (80%), e considera justificável o tempo gasto no aprendizado de

novos aplicativos (80%). Essas características revelam uma grande receptividade ao

treinamento em sistemas de supervisão e controle digital, podendo ser explorados

recursos de apresentação e formatos de diálogos similares aos utilizados em aplicativos

comerciais (tipo OSF/MOTIF, X-Windows);

� A habilidade dos supervisores de operação com relação à digitação é baixa (40%

informaram ser pouco habilitados), sugerindo que a utilização do teclado como uma

ferramenta adicional na interface homem-computador para esse tipo de usuário não é

recomendada;

� O nível de escolaridade dos supervisores de operação é razoável (40% informaram que

tem nível superior e 40% tem nível técnico equivalente a segundo grau), sendo que

todos os supervisores tem como língua nativa o português, apresentando grande

problema de interpretação de termos em inglês (60%). Essas características indicam que

a habilidade de leitura e interpretação de textos pode ser razoável, sugerindo a

informação através de textos pode ser adequada para esse tipo de usuário, entretanto,

devem ser evitados textos em inglês (especialmente aqueles das mensagens de erros

internos ao sistema digital);

� A baixa rotatividade no trabalho (100% informaram que os supervisores permanecem

mais que três anos na atividade) e o fato desses usuários serem especialistas (100% está

a mais que 3 anos na função) sugerem que esse tipo de usuário seja detalhista e exigente

com relação aos recursos oferecidos para configuração e operação do sistema,

permitindo que sejam exploradas todas as potencialidades do sistema. Dessa forma, o
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treinamento no sistema deve cobrir aspectos que vão além das características básicas,

pois esse tipo de usuário tenderá a explorar em detalhe os recursos do sistema. Assim

atributos de facilidade de pesquisa, recursos com ferramentas detalhadas e possibilidade

de recuperação de informações e de registros anteriores devem ser oferecidos, bem

como o treinamento desses usuários deve ser detalhado e a reciclagem desse

treinamento deve ser periódica;

� Cerca de metade dos supervisores de operação descreveram os aplicativos de software

que já utilizam (40% descreveu apelo menos quatro aplicativos do negócio e 40%

relacionou pelo menos três aplicativos de escritório) reforçando a identificação de

moderada experiência com o uso de computadores tanto na área de aplicativos técnicos

como comerciais, evidenciando a facilidade de adaptação do usuário a novos

aplicativos;

� A população pesquisada é 100% masculina, sendo 80% destros e 20% canhotos,

sugerindo a necessidade de recursos de apontamento (como mouse, trackball) que

possam ser utilizados com ambas as mãos. A grande maioria da população desse tipo de

usuário tem mais que quarenta anos (80%), considerando-se ainda a baixa rotatividade

no cargo existe uma tendência de envelhecimento dessa população, que deve-se refletir

nos atributos físicos de acesso, bem como na interface que deve ter fácil visibilidade e o

tempo de resposta dos comandos deve ser compatível com as expectativas dessa faixa

etária (não há necessidade de respostas instantâneas para comandos não associados com

o tempo real);

� A elevada faixa etária da população masculina, juntamente com a presença de

deficiência visual num grupo já considerável (20%), sugere que sejam utilizados textos,

ícones e representações visuais com símbolos adequadamente grandes (visíveis a

1,5metros do monitor). Adicionalmente, deve ser considerado que tipicamente 7% da

população masculina com idade acima de quarenta anos tem deficiência em relação a

identificação de cores, fazendo com que esse recurso não deva ser utilizado como única

forma de sinalização.
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6.5.4 Características do Engenheiro de Manutenção

� O perfil de usuário denominado de engenheiro de manutenção engloba os usuários que,

no questionário distribuído, classificaram-se como engenheiros de proteção (33% das

respostas), engenheiros de manutenção (22% das respostas) e engenheiros de sistema

(45% das respostas). Esse agrupamento deveu-se à similaridade de perfil e descrição de

cargos elaborada pela empresa;

� Os engenheiros de manutenção são profissionais altamente treinados e especializados

nos procedimentos operacionais e de manutenção dos equipamentos do sistema elétrico

de transmissão, sendo sua atividade exercida principalmente no escritório (60%), mas

podendo deslocar-se para a subestação com relativa freqüência (30% do tempo). Essas

características indicam que a freqüência de utilização direta do sistema de supervisão e

controle da subestação será moderada, exigindo que a interface homem-computador

para esse tipo de usuário apresente recursos de facilidade de aprendizado para utilização

do sistema, bem com recursos de orientação ao uso (por exemplo: acesso a comandos de

modo intuitivo, similaridade de representação com interfaces de outros sistemas

similares);

� Esse profissional é um especialista do processo elétrico portanto pode ser considerado

que esse tipo de usuário possui conhecimentos prévios que podem facilitar a utilização

do sistema com razoável eficiência, dispensando recursos do tipo tutor de operação.

Deve ser observado também que esse usuário tem necessidade de informações

específicas (normalmente diferentes das utilizadas pelos usuários de operação normal,

tais como: número de operações dos equipamentos, tipos de falhas, parâmetros para

avaliação de desgaste dos equipamentos, diagnósticos de falha internos aos

equipamentos, recursos de parametrização). Assim, é provável que essas informações

específicas tenham um tratamento diferenciado na interface homem-computador, para

melhor adequação a esse tipo de usuário;

� O número de profissionais por área de operação é relativamente grande (de oito a vinte

e cinco) o que implica que a interface homem-computador deve ter uma linguagem de

representação padronizada, evitando o uso de jargões associado a um determinado

grupo. Algumas informações tratadas por esse tipo de usuário são comuns a outros

centros de operação (especialmente àquelas associadas à parametrização e análise da
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proteção), assim, para permitir a integração desse grupo com outros centros de operação

remotos ou o próprio ONS os padrões de descrição dos equipamentos e mensagens

principais (especialmente relativas a sinalização de proteções e nomenclatura de

equipamentos) devem seguir as recomendações dos procedimentos do ONS;

� Os engenheiros de manutenção possuem um elevado nível de contato com automação

(89% dos engenheiros possuem computadores para uso próprio), além disso a

experiência com o uso de computadores também é elevada (56% possui conhecimentos

de programação e os outros 44% conhecem mais de dez aplicativos de software). Além

disso, a maioria dos engenheiros está interessada no uso de computadores (78%), sente

interesse em aprender um novo software e todos entendem que o seu uso auxilia o seu

trabalho. Já 11% dos usuários entende que nem sempre o tempo utilizado no

aprendizado de um novo aplicativo é justificável, demonstrando a existência de certa

crítica em relação a novos treinamentos. Essas características indicam que a maioria dos

engenheiros de manutenção são receptivos ao treinamento em um sistema de supervisão

e controle digital, entretanto, devido a sua freqüência de uso moderada e alto nível de

conhecimento tecnológico, a interface do sistema deve não só apresentar facilidade no

uso mas também deve permitir o acesso às potencialidades do sistema, que são

importantes para esse tipo de usuário (tais com pesquisa de arquivo de dados, registro

de informações de parâmetros e especificações de equipamentos, acesso remoto aos

equipamentos);

� A habilidade dos engenheiros de manutenção com relação à digitação é moderada

(100% é moderadamente habilitado), sugerindo que a utilização de teclado como uma

ferramenta adicional na interface homem-computador é aceitável;

� O nível de escolaridade dos engenheiros de manutenção é alto (22% informaram que

possuem pós-graduação e os outros 78% tem nível superior), sendo que todos os

engenheiros de manutenção tem como língua nativa o português, mas possuem

facilidade de interpretação de termos em inglês (44% é fluente em inglês e 56% tem

vocabulário suficiente para entender mensagens básicas). Essas características indicam

que a habilidade de leitura e interpretação de textos deve ser boa, podendo ser utilizados

textos, tabelas e gráficos como forma de comunicação;
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� A baixa rotatividade no trabalho (100% informaram que os engenheiros de manutenção

permanecem mais que três anos na atividade) e o fato desses usuários serem

especialistas (100% está a mais que 3 anos na função) sugerem que esse tipo de usuário

seja detalhista e exigente com relação aos recursos oferecidos para configuração e

supervisão do sistema e de seus equipamentos, de modo que a interface homem-

computador deve permitir que sejam exploradas todas as potencialidades do sistema.

Com isso o treinamento no sistema deve ser específico, pois esse tipo de usuário tenderá

a explorar em detalhe os recursos do sistema (especialmente os recursos de

configuração, atualização e manutenção do sistema digital). Assim, atributos de

facilidade de pesquisa, recursos com ferramentas detalhadas e possibilidade de

recuperação de informações e de registros anteriores devem ser oferecidos, bem como o

treinamento desses engenheiros de manutenção deve ser detalhado e a reciclagem desse

treinamento deve ser periódica;

� A maioria dos engenheiros de manutenção descreveram os aplicativos de software que

já utilizam (78% descreveu ao menos quatro aplicativos do negócio e 67% relacionou

ao menos quatro aplicativos de escritório) o que reforça a identificação de elevada

experiência com o uso de computadores;

� A população dos engenheiros de manutenção pesquisada é 100% masculina, sendo

todos destros. A faixa etária predominante está acima de 40 anos (89%), sendo que a

maioria (56%) já possui deficiência visual e 11% apresenta dificuldade com relação à

identificação de cores, sugerindo que a interface deve ter fácil visibilidade e que o

tempo de resposta dos comandos deve ser compatível com as expectativas dessa faixa

etária (não há necessidade de respostas instantâneas para comandos não associados com

o tempo real), além disso, a utilização de cores não deve ser privilegiada (esse recurso

não deve ser utilizado como única forma de sinalização), preferindo-se mensagens

textuais ou em formato gráfico com textos, ícones e representações visuais

adequadamente grandes (visíveis a 1,5metros do monitor).

6.5.5 Características do Engenheiro de Operação (Administrador de Sistema)

� A análise do perfil de usuário denominado de engenheiro de operação ficou prejudicada

por só existir uma resposta de questionário com esse tipo de classificação, entretanto,
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em função deste pôde ser observado que o perfil deste usuário é semelhante ao do

engenheiro de manutenção, exceto pelo fato da pessoa que respondeu o questionário ser

do sexo feminino;

� Dessa forma o perfil desse usuário deve ser: um profissional altamente treinado e

especializado nos procedimentos operacionais e de manutenção dos equipamentos do

sistema elétrico de transmissão, sendo sua atividade exercida principalmente no

escritório, mas podendo deslocar-se para a subestação com alguma freqüência (10% do

tempo). Os engenheiros de operação devem possuir um elevado nível de contato com

automação, além disso, a experiência com o uso de computadores também deve ser

elevada, devendo ter grande interesse no uso de computadores e em aprender um novos

aplicativos de software. Essas características indicam que a maioria dos engenheiros de

operação devem ser receptivos ao treinamento em um sistema de supervisão e controle

digital, entretanto, devido a sua freqüência de uso moderada e alto nível de

conhecimento tecnológico a interface do sistema deve não só apresentar facilidade no

uso mas também deve permitir o acesso às potencialidades do sistema que são

importantes para esse tipo de usuário;

� A habilidade dos engenheiros de operação com relação à digitação deve ser moderada,

sugerindo que a utilização de teclado como uma ferramenta adicional na interface

homem-computador é aceitável;

� O nível de escolaridade dos engenheiros de operação deve ser alto, possuindo facilidade

de interpretação de termos em inglês. Essas características indicam que a habilidade de

leitura e interpretação de textos deve ser boa, podendo ser utilizados textos, tabelas e

gráficos como forma de comunicação;

� A baixa rotatividade no trabalho e o fato desses usuários serem especialistas sugerem

que esse tipo de usuário seja detalhista e exigente com relação aos recursos oferecidos

para o gerenciamento do sistema (registro de usuários, configuração do sistema,

histórico de uso) devendo a interface homem-computador permitir que sejam

exploradas todas as potencialidades do sistema. Com isso o treinamento no sistema

deve cobrir aspectos específicos para esse tipo de usuário. Assim atributos de facilidade

de pesquisa, recursos com ferramentas detalhadas e possibilidade de recuperação de
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informações e de registros anteriores devem ser oferecidos, bem como o treinamento

desse usuário deve ser detalhado e a reciclagem periódica;

� Em função da baixa rotatividade na empresa a população desse tipo de usuário também

tende a envelhecer, tendendo a apresentar deficiência visual, assim, deve ser dada

preferência a mensagens textuais ou em formato gráfico com textos, ícones e

representações visuais adequadamente grandes (visíveis a 1,5metros do monitor), com

limitação na utilização de cores (esse recurso não deve ser utilizado como única forma

de sinalização).

6.6 Requisitos de Usabilidade do SSC-STE

A tabela 3.13 resume as principais características de usabilidade importantes para cada tipo

de usuário analisado.

As características de usabilidade consideradas nesta tabela são definidas da seguinte forma:

� Facilidade de aprendizado: Reflete a facilidade e rapidez com que novos usuários

aprendem a utilizar o sistema, com ou sem treinamento (utilização intuitiva ou baseada

nos conhecimentos preexistentes dos usuários). Essa característica é importante para

aqueles usuários que não possuem um treinamento formal, para aqueles que possuem

pouca motivação para o uso de computadores no seu trabalho, tem pouca experiência

com o uso de computadores ou utilizam com pouca freqüência o sistema;

� Facilidade de uso: Representa a facilidade, rapidez e eficiência com que os usuários

executam suas tarefas com o sistema e qual o volume de tarefas que pode ser facilmente

completado com a utilização do sistema. Essa característica é importante para os

usuários que já possuem experiência no uso de computadores, que vão utilizar o sistema

de forma freqüente, que estão motivados para o uso e necessitam de velocidade e

eficiência na realização das suas tarefas;

� Simplicidade: Representa o grau de complexidade necessário para executar as tarefas.

Esse conceito envolve a complexidade conceitual (minimização da necessidade de

novos conceitos, de memorização de informações, de mudança da forma de operação

para realizar as tarefas) e a complexidade da interação homem-computador
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(minimização do número de ações necessárias para executar uma função, agrupamento

funcional da informação, proximidade das ações com o modelo mental dos usuários);

� Uso de ícones e símbolos visuais: Expressa a necessidade de representação da

informação através do uso de ícones e outros símbolos visuais no formato gráfico no

lugar de texto e números (incluindo o uso de cores, vídeo reverso, negrito, alternância

de brilho, noção de relevo, sobreposição de imagens). Essa característica é interessante

para facilitar a memorização, associação com símbolos já conhecidos, bem como para

os usuários que possuem dificuldade de leitura e interpretação de textos;

� Mínimo uso de digitação: Expressa o grau de necessidade do uso de teclado e de entrada

com comandos textuais. Essa característica é importante para os usuário que possuem

pouca habilidade de digitação ou tem dificuldade de memorização de comandos

textuais;

� Deficiência visual: Representa o nível de limitação visual da população de usuários, que

implica em ajuste de tamanho de caracteres, detalhes de gráficos, tipos de ícones,

botões, de modo que os usuários possam com precisão discriminar a informação

desejada. Essa característica é particularmente importante para usuários com maior

faixa etária, onde o cansaço visual, o uso de óculos e o aumento das deficiências visuais

são mais pronunciados;

� Uso limitado de cores: Representa a ocorrência de dificuldade de discriminação visual

de cores. Essa característica implica em cuidados especiais no uso de cores (evitar cores

saturadas, a informação não pode ser fornecida apenas pela alteração da cor, evitar

gradação de cores com significados diferentes).

Além das características anteriores, cuja necessidade varia de acordo com o perfil do

usuário, existem outras características de usabilidade que devem ser consideradas de um modo

geral para todos os perfis de usuário:

� Não há necessidade de tutor para orientação ao uso devido a especialização dos

usuários;

� Deve haver uma padronização das mensagens (especialmente na sinalização de

proteção e nomenclatura e equipamentos) coerente com o padrão de linguagem de

representação estabelecido pelo ONS;
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� As representações simbólicas e textuais utilizadas na interface homem-computador

devem ser similares às utilizadas no cotidiano dos operadores (para facilitar a

familiarização com a interface);

� As formas de diálogo com o usuário devem seguir padrões usuais utilizados em

ferramentas comerciais (por exemplo OSF/MOTIF e X-Windows);

� Devem ser evitados textos em linguagem diferente do português (especialmente para

nas mensagens que devem ser interpretadas pelos operadores de subestação);

� Os recursos de apontamento e seleção devem estar adaptados tanto para usuários

destros como canhotos;

� As informações de interesse da engenharia podem seguir uma forma de representação

diferente daquela utilizada pelos operadores, de forma a permitir o acesso a

potencialidades específicas do sistema (informações não utilizadas pela operação do

sistema);

� Os recursos disponíveis na interface homem-computador devem ser consistentes em

todas as formas de visualização das informações;

� Os cenários de treinamento devem ser focados na aplicação real;

� O treinamento dos usuários deve explorar as potencialidades do sistema;

� O treinamento dos usuários deve ser periodicamente reciclado, especialmente para os

operadores de centro remoto e supervisores para mante-los aptos à operação do

sistema.
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7 ANEXO B – ANÁLISE DE TAREFAS DO SSC-STE

7.1 Introdução

Este trabalho está inserido no processo de análise heurística de usabilidade relativo a um

Sistema de Supervisão e Controle de uma Subestação de Transmissão de Energia (SSC-STE).

Esta análise é parte integrante do processo de avaliação da Metodologia de Especificação de

Requisitos de Usabilidade e Segurança orientada para a Arquitetura (MERUSA), tese de

doutoramento do autor deste trabalho.

Neste caso de estudo foi considerado o usuário principal do SSC-STE como sendo o

Operador de Subestação. As informações relativas às tarefas típicas desse tipo de usuário foram

obtidas dos procedimentos operacionais utilizados para supervisão e controle do processo

elétrico pertencentes à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP, a

quem agradecemos a colaboração.

O Sistema de Supervisão e Controle de uma Subestação de Transmissão de Energia (SSC-

STE) considerado neste estudo refere-se ao sistema instalado localmente na subestação. Esse

sistema tem como funções principais executar a supervisão e o controle dos equipamentos

elétricos associados à subestação, permitindo manobras centralizadas e remotas desses

equipamentos, tanto a nível da sala de comando da subestação como de centros de controle

remotos (fora do sítio da subestação).

Para a análise heurística de usabilidade do SSC-STE foram selecionados, através da análise

do perfil dos usuários do sistema, cinco focos de estudo:

� o foco do Operador de Subestação, que utiliza o sistema principalmente para a

supervisão e controle dos equipamentos, de modo centralizado, a partir da sala de

comando da subestação;

� o foco do Operador de Centro Remoto, que utiliza o sistema principalmente para a

coordenação da operação dos equipamentos, de modo centralizado, a partir de um

centro remoto de operação (fora da subestação), no qual a informação recebida da

subestação é compartilhado com as informações de outras subestações;

� o foco do Supervisor de Operação, que utiliza o sistema principalmente para a

coordenação da ação dos operadores, de modo centralizado, utilizando as informações
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do sistema para o planejamento, a programação, a supervisão da operação em tempo

real, a análise da operação do sistema elétrico de transmissão;

� o foco do Engenheiro de Manutenção, que utiliza o sistema principalmente para a

supervisão do estado operacional dos equipamentos, estado da proteção do sistema,

recuperação do histórico de utilização e parametrização de equipamentos do sistema

elétrico;

� o foco do Engenheiro de Operação (Administrador de Sistema), que utiliza o sistema

principalmente para o gerenciamento dos recursos utilizados na operação do processo

elétrico.

O presente trabalho tem como objetivo traçar a Análise de Necessidades e Análise de

Tarefas Contextual para o sistema em pauta, relativas ao foco do Operador de Subestação,

que foi considerado como usuário principal do Sistema de Supervisão e Controle de uma

Subestação de Transmissão de Energia (SSC-STE).

Esse estudo visa obter um modelo centrado no usuário relativo ao trabalho que é

atualmente realizado. Para isso procura compreender-se como os usuários pensam, falam e agem

no seu ambiente de trabalho. A meta final é obter um sistema e uma interface homem-

computador que tenha um compromisso ótimo entre três objetivos principais:

� Compreender qual o máximo incremento possível no desempenho e na eficiência da

operação que pode ser obtido com a aplicação da automação no processo;

� Reorganizar o processo de trabalho para atingir mais eficientemente os objetivos do

negócio;

� Minimizar a necessidade de retreinamento dos usuários fazendo com que o sistema de

automação esteja o mais próximo possível do modelo de conhecimento dos usuários e

maximizar a eficiência e eficácia do controle do processo pela acomodação das

restrições cognitivas humanas e de suas capacidades dentro do contexto das tarefas

atuais.
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7.2 Metodologia Utilizada

Para a análise das necessidades do negócio são considerados os objetivos e as

responsabilidades dos papéis de cada um dos atores descritos no contrato ambiental do SSC

(identificado no modelo de negócio do Sistema Interligado Nacional), com base nos

procedimentos de rede estabelecidos pelo ONS e nas informações encontradas em editais de

subcontratação de Sistemas de Supervisão e Controle para Subestações de Transmissão de

Energia.

Essas necessidades são revisadas por especialistas da aplicação (gerentes, supervisores e

engenheiros envolvidos com a operação e o desenvolvimento de sistemas de automação para a

organização) e complementadas com entrevistas com especialistas do processo.

A identificação das tarefas é realizada através da análise de manuais de operação de uma

específica subestação (cujos procedimentos são os mesmos padronizados para as outras

subestações) e o levantamento do ambiente de operação é realizado com base nas respostas dos

operadores a questionários de identificação do perfil dos usuários e através de entrevistas com

estes.

A partir desse conjunto de informações são identificados os cenários principais e a forma

de organização das tarefas principais, obtendo-se um “Modelo de Organização de Tarefas”.

Finalmente é realizada uma análise da organização das tarefas (denominada de

“Reengenharia do Trabalho”), cujo objetivo principal é identificar eventuais mudanças nessa

organização para melhor explorar os recursos da automação e melhorar a eficácia na realização

dos objetivos do negócio controlado pelo SSC-STE.
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7.3 Análise de Necessidades

Para identificação das necessidades do empreendimento é considerado o modelo de

negócio do Sistema Interligado Nacional (descrito com base nos procedimentos de rede do ONS)

e nas especificações de editais de subcontratação de Sistemas de Supervisão e Controle para

Subestações de Transmissão de Energia.

7.3.1 Objetivos do SSC-STE

Com base no contrato ambiental do SSC definem-se os seguintes objetivos gerais para o

SSC-STE:

� OG01: supervisionar e controlar o fluxo de energia elétrica através das linhas de

transmissão e subestações;

� OG02: fornecer informações a Centros Remotos de Supervisão e Controle para permitir

a coordenação regional e nacional do fluxo eletroenergético no Sistema Interligado

Nacional;

� OG03: assegurar a segurança, confiabilidade, disponibilidade, qualidade e custo do

suprimento da energia ao mercado consumidor dentro de padrões técnicos e regras de

mercado estabelecidas pela ANEEL.

7.3.2 Funcionalidades do SSC-STE

Com relação às funções identificadas no modelo de negócio do SSC-STE destacam-se as

seguintes funcionalidades associadas à operação do sistema:

� Supervisão do estado de equipamentos, seu modo de controle e das grandezas

analógicas do processo elétrico para fornecer informações exatas e constantemente

atualizadas aos usuários sobre a condição das instalações do sistema elétrico;

� Supervisão da sinalização de proteção do sistema elétrico para detecção imediata de

falhas elétricas;

� Controle automático do processo elétrico para manter o sistema interligado dentro de

limites seguros de operação;
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� Controle da manobra remota de equipamentos de chaveamento, transformação e

condicionamento de energia, devendo ter recursos suficientes para garantir a operação

segura e eficiente destes, seja ela executada de forma local ou remota;

� Realização de seqüências operacionais automáticas (automatismos de controle) para

aumentar a velocidade de execução dos procedimentos operacionais;

� Realização de manobras automáticas para isolamento de área do sistema de transmissão

em falha (automatismos de segurança);

� Bloqueio de seqüências operacionais incorretas (intertravamentos de proteção) para

aumentar a confiabilidade e segurança da operação do sistema;

� Comunicação com outros sistemas digitais para permitir a supervisão e controle do

processo por sistemas hierarquicamente superiores (Centro Regionais ou Nacionais de

Controle) para integração da operação de várias subestações;

� Registro seqüencial, com temporização precisa, das ocorrências de alarmes e eventos

relacionados com as perturbações do sistema elétrico ou de seus equipamentos

associados, fornecendo recursos para a análise de fenômenos transitórios no sistema

elétrico;

� Monitoramento e configuração remotas de equipamentos de controle e proteção do

sistema elétrico;

� Monitoramento remoto do estado atual e de estatísticas operacionais para manutenção

preditiva e preventiva do sistema elétrico, permitindo aumentar a disponibilidade do

sistema elétrico;

� Automonitoramento de falhas de componentes da arquitetura do sistema digital, bem

como falhas nas redes de comunicação de dados e seus componentes nas interfaces do

sistema digital, com bloqueio automático de operação e sinalização de falha dos

respectivos componentes aos usuários do sistema;

� Bloqueio do envio de informações inválidas (ou no mínimo sem sinalização de

qualidade da informação) aos usuários do sistema (operadores ou aos Centros Regionais

ou Nacionais de controle);
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� Estruturação das informações apresentadas aos operadores de modo a não induzi-los a

erros operacionais (seja por falta, excesso ou imprecisão das informações de

supervisão);

� Bloqueio ao acesso de pessoas não autorizadas às informações de supervisão e controle

(em especial se o sistema possuir interfaces com redes públicas de comunicação

externas), sendo que os privilégios de operação deverão ser parametrizados por tipo de

usuário (por exemplo: operador, administrador, engenheiro).

7.3.3 Desejos de grupos de usuários do SSC-STE

De acordo com as manifestações dos usuários durante as entrevistas que nortearam a

definição do perfil dos usuários foram identificadas as seguintes expectativas adicionais em

relação ao SSC-STE:

� Supervisão adicional para verificação remota do estado de equipamentos do processo

elétrico para fornecer a confirmação de segurança da realização da manobra do

equipamento (informações redundantes e independentes da sinalização própria do

equipamento), especialmente para garantir que o equipamento está no estado desejado e

bloqueado para comandos remotos;

� Elaboração de relatórios no formato padrão da operação;

� Acesso a base de dados armazenada no sistema com a possibilidade de seleção de

trechos de arquivos que possam ser exportados e tratados em outros ambientes

operacionais.
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7.4 Análise de Tarefas

Para identificação das tarefas envolvidas com operador de subestação analisou-se o

“Manual de Operação da Subestação Nordeste” da Companhia de Transmissão de Energia

Elétrica Paulista – CTEEP. Esse documento tem como objetivo estabelecer os procedimentos

gerais e operacionais, com relação aos equipamentos e manobras, para os operadores e

despachantes para esta subestação, mas como esses procedimentos são padronizados as

conclusões da análise desse documento podem ser aplicadas a outras subestações da empresa.

Este trabalho de análise concentra-se nos procedimentos relacionados com a transmissão

de energia na Rede Básica do Sistema Interligado Nacional, portanto os procedimentos

considerados neste estudo referem-se a supervisão, comando e controle dos barramentos de

345kV. Apesar desse enfoque limitado considera-se que as conclusões obtidas com esse trabalho

podem ser aplicadas a todos os outros níveis de tensão das subestações abaixo de 345kV (cuja

operação é menos crítica em relação à estabilidade do Sistema Interligado Nacional).

7.4.1 Características gerais da Subestação

A Subestação Nordeste (CTEEP) recebe alimentação de uma Linha de Transmissão em

345kV proveniente de Guarulhos (LI GUARULHOS-NORDESTE - Furnas) e envia energia para

outra Linha de Transmissão em Mogi das Cruzes (LI MOGI-NORDESTE - Furnas) de 345kV.

Essas linhas estão ligadas aos barramentos 2 e 1, respectivamente, de 345kV através dos

disjuntores 2 e 1, havendo um disjuntor de paralelo entre essas duas barras.

Desses barramentos de 345kV saem derivações para três Transformadores (n° 1, 2 e 3) de

345/88kV com potência de 400MVA cada um, que alimentam quatro barras de 88kV (n° 3 e 5, 4

e 6); as barras 3 e 5, bem como as barras 4 e 6 são interligadas por seccionadoras, entre as barras

3 e 4 existe um disjuntor de paralelo.

Conectados às barras de 88kV existem três Transformadores de Terra (n° 1, 2 e 3), com

potência nominal equivalente de 395MVA, 250MVA e 558MVA. A Subestação possui ainda

três Transformadores Auxiliares (S. A. n° 1, 2 e 3) com potência de 500KVA e um Grupo Moto

Gerador (motor diesel) de 330KVA para alimentação de cargas essenciais em situações de

emergência.

A Subestação possui onze barramentos assim distribuídos:
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� 02 na área de 345kV;

� 04 na área de 88kV;

� 02 na área de 13,8kV;

� 03 na área de 220V.

A Subestação possui onze operadores distribuídos em turnos de revezamento de oito horas.

7.4.2 Configuração normal de operação

A Subestação Nordeste (CTEEP) trabalha com a seguinte configuração normal nos

barramentos de 345kV:

� LI GUARULHOS-NORDESTE (LI GUA-NOD) em carga, alimentando a barra n° 2 de

345kV com Transformador n° 2 conectado na barra 2;

� LI MOGI-NORDESTE (LI MO-NOD) em carga, com a barra n° 1 de 345kV

alimentando os Transformadores n° 1 e 3 conectados na barra 1;

� Disjuntor paralelo das barras n° 1 e 2 de 345kV ligado;

� Proteção de barras individualizada.

7.4.3 Identificação dos atores principais

O ator principal considerado nesta análise é o Operador de Subestação. Eventualmente, em

algumas das atividades previstas para o Operador de Subestação existe a participação de outros

atores (Operador de Centro Remoto, Supervisor de Operação, Engenheiro de Manutenção e

Engenheiro de Operação), entretanto a participação desses outros atores é sempre marginal na

medida em que os comandos para realização das manobras são efetivamente executadas pelo

Operador de Subestação (os outros atores assumem o papel de coordenadores das operações),

portanto a responsabilidade pela operação segura e confiável da Subestação pertence, em última

análise ao Operador da Subestação.
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7.4.4 Identificação dos casos de uso principais

Para a identificação dos principais casos de uso do sistema analisam-se os descritivos dos

dispositivos de controle associados à área de 345kV da Subestação: Disjuntores, Seccionadoras,

Transformadores, Barramentos de 345kV, Bancos de Capacitores, Bays das Linhas de

Transmissão, Sistema Anti-Incêndio.

No caso dos Bancos de Capacitores não existem operações específicas realizadas sobre os

bancos, sendo sua inserção e retirada controlada pelos disjuntores de 88kV associados aos

mesmos.

A tabela 7.1 apresenta um resumo das características específicas de operação associadas a

cada um dos dispositivos de controle associados à área de 345kV.

Analisando-se os dispositivos de controle listados na tabela 7.1, verifica-se que existem

uma série de manobras padronizadas executadas com freqüência pelo Operador de Subestação, já

estabelecidas em procedimentos operacionais. Essas manobras são as seguintes, para área de

345kV (todas elas possuem o respectivo procedimento de normalização):

1. Bypassar o disjuntor n° 1 da LI-MO-NOD de 345kV. Barra 1 utilizada como extensão

da Linha;

2. Bypassar o disjuntor n° 1 da LI-MO-NOD de 345kV. Barra 2 utilizada como extensão

da Linha;

3. Liberar para manutenção a seccionadora 5870;

4. Isolar o TP da Barra –1 de 345kV;

5. Liberar o disjuntor n° 3;

6. Liberar o Transformador –1 de 345/88kV;
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Tabela 7.1: Características dos dispositivos de controle da área de 345kV

Dispositivo Operação Recurso Seqüência de tarefas Sinalização Restrições Exceções

Fechamento
remoto

Posicionar chave de sincronismo na
posição sincronismo;
Posicionar chave de comando na
posição de continuidade do sinóptico;
Girar chave de comando para direita

Abertura
remota

Chave tipo
giro/pressão
/giro no
sinóptico do
painel da
sala de
comando

Posicionar chave de comando na
posição de interrupção do sinóptico;
Girar chave de comando para esquerda

Sincronoscópio indicando condição de
sincronismo (apenas para fechamento);
Alimentação CA do circuito de comando
disponível;
Chave seletora de comando em
REMOTO;
Alimentação CC dos circuitos de abertura
e fechamento disponíveis.

Fechamento
local Acionar o botão (ou manopla)

vermelho para ligar o disjuntor.

Disjuntor

Abertura
local

Botão de
pressão (ou
manopla) no
armário
local

Acionar o botão (ou manopla) verde
para desligar o disjuntor.

Disjuntor
Desligado:
Lâmpada verde
acesa;
Disjuntor
Ligado:
Lâmpada
vermelha acesa.

Alimentação CA do circuito de comando
disponível;
Chave seletora de comando em LOCAL
Alimentação CC dos circuitos de
fechamento e abertura disponíveis.

Na perda de SF-6 ocorre o
desligamento automático do
disjuntor e abertura automática de
seccionadoras de isolamento (2º
estágio) ou o bloqueio do disjuntor
(3º estágio);
Na baixa pressão no sistema
hidráulico ocorre o bloqueio do
religamento, bloqueio do comando
de fechar ou o bloqueio geral de
comando;
A discordância de pólos indica
falha na comutação do disjuntor.

Fechamento
remoto

Posicionar chave de comando na
posição de continuidade do sinóptico;
Girar chave de comando para direita

Abertura
remota

Chave tipo
giro/pressão
/giro no
sinóptico do
painel da
sala de
comando

Posicionar chave de comando na
posição de interrupção do sinóptico;
Girar chave de comando para esquerda

Alimentação CC do circuito de comando
disponível e os disjuntores termo-
magnéticos ligados;
Relês térmicos desoperados;
Chave seletora de comando em
REMOTO;
Cunha de bloqueio mecânico inserida.

Fechamento
local Acionar o botão vermelho para ligar a

seccionadora.

Seccionadora

Abertura
local

Botão de
pressão no
armário
local no
pólo da fase
branca.

Acionar o botão verde para desligar a
seccionadora.

Seccionadora
Aberta:
Lâmpada verde
acesa;
Seccionadora
Fechada:
Lâmpada
vermelha acesa.

Alimentação CC do circuito de comando
disponível e os disjuntores
termomagnéticos ligados;
Relês térmicos desoperados;
Chave seletora de comando em LOCAL;
Cunha de bloqueio mecânico inserida.

A atuação do relê térmico ou
abertura do disjuntor do circuito de
comando impedem ou
interrompem a operação da
seccionadora;
Todas as seccionadoras possuem
intertravamentos (envolvendo o
estado das outras seccionadoras,
dos disjuntores, da chave CTP e da
proteção de barras) que podem
bloquear os comandos de abertura
e fechamento.

Transformador
Comando
remoto
manual

Chave de
comando de
2 posições:
Aumentar/
Diminuir

Posicionar chave de comando de 3
posições para a posição MANUAL;
Acionar a chave de 2 posições para
AUMENTAR ou  DIMINUIR posição
de TAP

Indicação da
posição do
TAP no painel
sinóptico

Disjuntor de alimentação do motor ligado;
Chaves seletora de 3 posições (Local-
individual, Local-paralelo, Remoto) e S21
de 2 posições (Local-Remoto) no armário
de comando local devem estar na posição
REMOTO.

O transformador é isolado
automaticamente, com a abertura e
bloqueio dos disjuntores na
atuação dos relês de proteção (87,
Buchholz,50N, 59N, 51, 51N) ou
devido á alta temperatura no óleo
ou enrolamento do transformador.
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Dispositivo Operação Recurso Seqüência de tarefas Sinalização Restrições Exceções

Ativação do
esquema de
tensão
mínima

Botão de
pressão no
painel M-10

Acionar a botoeira de Mínima Tensão
no painel M-10 (desligando os
disjuntores 1, 2, 52, 53, 15, 16, 17,
22, 23, 24, 25, 26, 27 e 32).

Indicação de
“Falta de Tensão
Total” ligada;
Indicações de
tensão das Barras
1 e 2 apagadas.

A botoeira de Mínima Tensão é habilitada
após 10segundos da indicação de falta de
tensão nos barramentos.

Na falta de tensão parcial haverá
indicação de Falta de Tensão na
Seção de Barras, não havendo
habilitação da botoeira de Mínima
Tensão.BARRAMEN

TO 345KV
Comando do
esquema de
alívio de
carga

Chave de
comando de
2 posições
no ECE

Acionar a chave de 2 posições para  a
posição desejada (NORMAL /
TRANSFERIDO ou BLOQUEADO /
SERVIÇO).

Indicação com
acendimento da
respectiva
lâmpada.

Se o carregamento excessivo da LI MO-
NOD persistir por mais que 5 segundos as
Barras 1 e 2 são separadas (abertura do
disjuntor paralelo das barras).

Se houver bypass de disjuntores
com o paralelo o trip do esquema é
transferido para o disjuntor da
linha LI MO-NOD.

Comando de
rearme de
proteções

Pino preto
localizado
na parte
inferior do
relê

Empurrar o pino preto localizado na
parte inferior do relê

Proteção atuada:
Bandeirola do
relê caída e
alarme ligado;
Proteção armada:
Bandeirola do
relê levantada e
alarme desligado

Condições de proteção devem estar
normalizadas no processo.

Se a condição de proteção
permanecer (atuação das
proteções: 21-1, 21-2, 213F, 21-
3R,  62-1, 62-2, 67N, 68-1, 50, 79,
85) ou houver bloqueio de rearme
por chave o relê não poderá se
rearmado.Bay de Linha

Comando de
rearme de
falha do
disjuntor

Botão LED
no painel do
relê de linha

Acionar o botão LED no painel do
relê de linha

Proteção atuada:
Led vermelho do
relê aceso;
Proteção armada:
Led verde do relê
aceso.

Condições de proteção devem estar
normalizadas no processo.

As condições necessárias para a
atuação do esquema de falha do
disjuntor são: o disjuntor deve
estar fechado, a corrente deve estar
acima do ajustado e  a atuação da
proteção do bay.

Sistema Anti-
incêndio

Comando
manual de
abertura de
válvulas de
dilúvio

Botão de
pressão no
painel
sinóptico

Posicionar chave de comutadora para
a posição HABILITADO;
Acionar o botão vermelho para abrir
a válvula de dilúvio correspondente.

Válvula
Acionada:
Lâmpada
vermelha acesa
no painel
sinóptico

A operação normal do sistema de combate
a incêndio é automática;
O operador atua apenas na normalização
do sistema (fechando localmente a válvula
de dilúvio, desligando a bomba de
incêndio e rearmando o alarme).
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A tabela 7.2 apresenta os seis casos de uso identificados como básicos no setor de 345kV

da SE Nordeste, com os respectivos atores envolvidos. Deve ser observado que esses casos de

uso, identificados numa primeira iteração do desenvolvimento do sistema, serão utilizados para a

verificação da consistência e robustez dos requisitos elicitados.

Tabela 7.2: Relação dos casos de uso básicos para o SSC-STE

CASO DE
USO DE
BÁSICO

DESCRIÇÃO ATORES

CUB01 Bypass do disjuntor de linha Operador de Subestação (eventualmente
Operador de Centro Remoto)

CUB02 Normalização do bypass do
disjuntor de linha

Operador de Subestação (eventualmente
Operador de Centro Remoto)

CUB03 Isolamento do TP da barra Operador de Subestação (eventualmente
Operador de Centro Remoto)

CUB04 Normalização do TP da barra Operador de Subestação (eventualmente
Operador de Centro Remoto)

CUB05 Liberação do Transformador Operador de Subestação (eventualmente
Operador de Centro Remoto)

CUB06 Normalização do Transformador Operador de Subestação (eventualmente
Operador de Centro Remoto)

7.4.5 Cenários das tarefas

A descrição dos cenários básicos associados aos casos de uso identificados na seção

anterior pode ser obtida diretamente a partir dos procedimentos do “Manual de Operação da

Subestação Nordeste”. Para efeito ilustrativo é apresentado na tabela 7.3 o descritivo de um

cenário associado ao caso de uso básico CUB01 – Bypass do disjuntor de linha.
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Tabela 7.3: Descrição do cenário básico CNB01

Caso de Uso Básico: CUB01 – Bypass do disjuntor de linha

Cenário Básico: CNB01: bypassar o disjuntor n° 1 da LI-MO-NOD com a Barra 1 sendo

utilizada como extensão da linha

Resumo:

A partir das orientações e comandos dos centros de operação do ONS (CNOS/COSR/CRO) o

sistema deve permitir ao Operador de Subestação realizar manobras em disjuntores,

seccionadoras e esquemas de transferência de proteção de modo a permitir que a Barra 1 da

subestação seja utilizada como extensão da linha MO-NOD, garantindo a integridade (limites

operativos) e segurança do sistema elétrico (controle de carregamento).

Atores:

Operador da Subestação (eventualmente Operadores de Centro Remoto).

Pré-condições:

Sistema de transmissão em operação normal e limites operativos de equipamentos registrados

no ONS.

Solicitação da manobra (realizada pela Engenharia de Manutenção) já formalizada no Centro

Regional de Operação e procedimento operacional já aprovado pelo Operador de Subestação.

Gatilho:

Solicitação do Centro Regional de Operação (CRO) do bypass do disjuntor n° 1 da LI-MO-

NOD para que a Barra 1 possa ser utilizada como extensão da linha.

Descrição da Seqüência de Tarefas:

1. Registrar a solicitação de manobra, devendo ser verificado: a autorização de comando

do solicitante, o estado dos equipamentos, o estado dos automatismos do equipamento

(especialmente o controle automático de tensão e controle de carregamento), o bloqueio

por intertravamentos, o bloqueio para manutenção e o bloqueio de proteção dos

equipamentos envolvidos. Informar início de manobra ao Centro Regional de Operação

(CRO). Caso exista algum impedimento à execução da manobra o solicitante é

informado do motivo (Exceções: falha de comunicação com CRO);
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2. Totalizar a Proteção de Barras de 345kV. Caso o comando seja bloqueado o solicitante

é informado do motivo do bloqueio do comando (Exceções: falha de comando, falha na

supervisão de estado, falha de comunicação com CRO);

3. Fechar as seccionadoras 7114 e 5884. Caso o comando seja bloqueado o solicitante é

informado do motivo do bloqueio do comando (Exceções: falha de comando, falha na

supervisão de estado, falha de comunicação com CRO);

4. Abrir seccionadoras 7115 e 5885 e bloqueá-las elétrica e mecanicamente. Caso o

comando seja bloqueado o solicitante é informado do motivo do bloqueio do comando

(Exceções: falha de comando, falha na supervisão de estado, falha de comunicação com

CRO);

5. Bloquear elétrica e mecanicamente as seccionadoras. Caso não seja possível  o

bloqueio o solicitante é informado (Exceções: falha de comunicação com CRO);

6.  Passar a chave CTP para a posição Transferida. Caso o comando não seja possível o

solicitante é informado do motivo do bloqueio (Exceções: falha de comando, falha na

supervisão de estado, falha de comunicação com CRO);

7. Fechar a seccionadora 5871 do bypass. Caso o comando seja bloqueado o solicitante é

informado do motivo do bloqueio do comando (Exceções: falha de comando, falha na

supervisão de estado, falha de comunicação com CRO);

8. Desligar disjuntor 1. Caso o comando seja bloqueado o solicitante é informado do

motivo do bloqueio do comando (Exceções: falha de comando, falha na supervisão de

estado, falha de comunicação com CRO);

9. Abrir seccionadoras 5869 e 5873 e bloqueá-las elétrica e mecanicamente. Caso o

comando seja bloqueado o solicitante é informado do motivo do bloqueio do comando

(Exceções: falha de comando, falha na supervisão de estado, falha de comunicação com

CRO);

10. Informar o CRO da efetivação da manobra através da monitoração do estado dos

equipamentos (Exceções: falha na supervisão de estado, falha de comunicação com

CRO);

11. O caso de uso termina quando foi efetivada a confirmação da execução do comando
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para o CRO ou quando existe o encerramento do comando antes da sua execução.

Exceções:

Falha de comunicação com CRO: qualquer solicitação de manobra deve ser validada pelo

Operador de Subestação (através de comunicação verbal, escrita) verificando-se a precisão da

especificação da mesma, bem como o estado operacional normal dos equipamentos

envolvidos. Nesta situação o caso de uso prossegue, caso contrário, o caso de uso termina.

Qualquer situação anormal na execução da manobra na subestação deve ser informada ao

solicitante.

Falha de comando: todo o comando executado deve ser confirmado. Se o comando foi

enviado ao equipamento o operador deve aguardar a confirmação da efetivação do comando

monitorando o estado do equipamento ou da grandeza alterada. Se após decorrido um certo

período de tempo a execução do comando não puder ser confirmada (por observação do

estado da sinalização ou por observação direta do equipamento) o comando é considerado

falho. O CRO é informado da efetivação do comando através da monitoração do estado do

equipamento bem como da medição de grandezas elétricas e não elétricas associadas. Se a

execução do comando for confirmada o caso de uso prossegue, caso contrário o caso de uso

termina.

Falha na supervisão de estado: toda informação de estado dos equipamentos, bem como da

medição de grandezas elétricas e não elétricas associadas a caracterização do estado do

equipamento deve ser validada. Se o estado monitorado não disponível, se for inconsistente,

se a grandeza medida estiver fora da faixa de operação ou se apresentar um intervalo de

variação anormal essa informação também é considerada não confiável. Se a informação de

estado ou grandeza medida está validado (estado confiável) o caso de uso prossegue, caso

contrário (estado não confiável) o comando não pode ser executado o caso de uso termina.

Pós-condições:

Sistema de transmissão em operação normal, com manobra realizada conforme solicitado

pelos centros de operação do ONS e novo estado do equipamento registrado pelo operador e

informado ao CNOS/COSR/CRO ou, se ocorreu alguma falha, registrado pelo operador e

informado ao CNOS/COSR/CRO que a manobra não foi executada.
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7.4.6 Entrevista com operadores

Foram realizadas entrevistas com alguns Operadores de Subestação e Operadores de

Centro Remoto para identificarem-se características específicas relacionadas com o ambiente de

operação das tarefas. Em particular foi considerada como tarefa alvo o isolamento de um

equipamento de alta tensão, do qual faz parte o cenário CNB01 descrito no item anterior.

Nessa entrevista foram realizadas algumas questões específicas, cujas respostas estão

relacionadas a seguir, juntamente com comentários e observações do entrevistador.

� Tempo de trabalho: os Operadores são pessoas altamente especializadas e experientes,

atuando na função por muitos anos (os entrevistados possuíam 4 a 14 anos de

experiência na função), demonstrando altíssimo conhecimento sobre os procedimentos

operacionais e também muita satisfação na realização desse tipo de função;

� Conhecimentos específicos: para exercer a função de Operador (tanto de Subestação

como de Centro Remoto) é necessária uma formação técnica (eletrotécnica ou

eletrônica), treinamentos periódicos específicos dentro da empresa (semestral/anual),

conhecimentos dos procedimentos operacionais (estabelecidos no sistema da qualidade),

para os Operadores de Centro deve haver experiência de operação de subestação (no

mínimo acompanhamento dessas operações);

� Ambiente de trabalho: o ambiente de trabalho varia de acordo com a função

considerada. Para o Operador de Subestação o ambiente de trabalho, em condições

normais, é bastante tranqüilo, com poucas interferências externas e solitário, voltado

basicamente para o acompanhamento do estado do processo, sendo que a atividade mais

rotineira é o levantamento da medição de grandezas no campo para elaboração dos

relatórios de operação. Para o Operador de Centro Remoto o ambiente também é

agradável (sala climatizada, pouco ruído, condições salutares de trabalho), mas possui

alto grau de interferência devido à necessidade de coordenação de tarefas em diversas

subestações (existe muita comunicação verbal para confirmação de execução de

comandos, autorização de início de atividades, conferência de estados do processo).

Neste último caso o grau de atenção do operador é muito elevado e a exigência de

sincronização de várias atividades causam em determinados momentos de operação

normal (especialmente no início da manhã) um nível de stress considerável,

provavelmente aumentando a probabilidade de erro de operação nesse período.
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Sobre a realização das tarefas do tipo isolamento de um equipamento foram realizadas as

seguintes questões específicas:

� Início (gatilho) da tarefa: a tarefa de isolamento de equipamento é sempre iniciada com

uma solicitação da Engenharia de Manutenção, que após aprovada pelo grupo

responsável pela programação de atividades é enviada aos Operadores de Centro

Remoto. Estes por sua vez elaboram um procedimento de manobra que é discutido com

os Operadores de Subestação e, após consenso, aprovado por estes últimos. O início da

manobra é então agendado e a mesma efetivamente iniciada com a chegada da

solicitação já aprovada na subestação;

� Local de execução da tarefa: a tarefa é efetivamente realizada na subestação (parte do

procedimento exige o bloqueio mecânico de equipamentos que só pode ser realizado

localmente), mas é coordenada pelos centros remotos de operação (CRO e

eventualmente COSR/CNOS) que pode bloquear a execução da tarefa ou reorientá-la

em caso de condições de exceção;

� Seqüência de passos a ser executada: os passos a serem executados na tarefa são

estabelecidos em procedimento de rotina elaborado pelos Operadores de Centro Remoto

e verificado pelos Operadores de Subestação, baseando-se nos procedimentos

padronizados do Manual de Operação. A tabela 7.3 apresenta uma seqüência típica de

passos para a tarefa de isolamento de um disjuntor de linha de 345kV;

� Recursos utilizados: para a realização da tarefa são utilizados essencialmente os painéis

sinópticos da sala de controle (para supervisão e comando remoto), os painéis locais de

equipamento (para sinalização e comando locais), a rede de telefonia e sistemas de

comunicação via rádio para sincronização das atividades;

� Freqüência de realização: a tarefa de isolamento de equipamentos é realizada em média

duas vezes por dia em cada subestação; já no centro regional de operações o Operador

de Centro Remoto realiza cerca de 20 operações desse tipo por dia (sendo que algumas

são realizadas simultaneamente em várias subestações);

� Tempo de realização da tarefa: a tarefa de isolamento de um equipamento (entre o início

do procedimento e a entrega do equipamento para a Engenharia de Manutenção)

demanda de 45 a 60 minutos;
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� Nome particular dessa tarefa (jargão): o Operador de Subestação denomina essa tarefa

de entrega de equipamento para manutenção; para o Operador de Centro Remoto essa

atividade é uma liberação de equipamento para manutenção;

� Erros típicos: do ponto de vista do Operador de Subestação os erros mais comuns desse

tipo de tarefa são o desligamento incorreto de equipamentos ou o esquecimento de

religamento de seccionadora; do ponto de vista do Operador de Centro Remoto os erros

mais comuns são falhas de comunicação entre Operadores de Subestação e Operadores

de Centros Remotos (que podem causar a operação indevida de equipamentos);

� Detecção e correção de erros: geralmente as operações erradas são detectadas quase que

imediatamente pelos operadores através da observação da manobra do equipamento (no

nível local), da mudança de estado do equipamento nos sinópticos ou dos alarmes

gerados pelos sistemas de supervisão e controle (no caso do Operador de Centro

Remoto). A maioria dos erros de comando indevido de equipamento pode ser corrigida

com a reversão do passo incorreto realizado (geralmente erros mais graves são evitados

pelo próprio intertravamento do sistema elétrico);

� Limitações e problemas comuns na realização da tarefa: do ponto de vista do Operador

de Subestação a maior limitação para a execução eficiente da tarefa de isolamento de

um equipamento é a necessidade de verificação local do estado dos equipamentos

manobrados e de seu travamento para operação, que também só pode ser realizado

localmente, que fazem parte das medidas de segurança estabelecidas nos procedimentos

padronizados (segundo o operador 80% do tempo despendido na realização da tarefa

consiste em reverificar as operações realizadas); do ponto de vista do Operador de

Centro Remoto a maior limitação para a execução eficiente da tarefa é a necessidade de

verificação da adequação do sistema à manobra (verificação de condições de risco para

a liberação da manobra);

� Soluções de contorno para as limitações: segundo os operadores não há soluções de

contorno para as limitações citadas pois fazem parte dos procedimentos operacionais e

estão relacionadas com a segurança da manobra;

� Existência de situações de exceção: quando ocorre alguma exceção durante a manobra

(impossibilidade de comando, falha de comando, outras situações anormais que

implicam na parada ou mudança dos procedimentos normais) esta é interrompida e os
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passos da tarefa são alterados pela Engenharia de Manutenção ou pelos Operadores de

Centro Remoto (dependendo do tipo de exceção);

� Sugestões de melhorias para a execução da tarefa: o Operador de Subestação sugeriu

como melhoria para execução da tarefa de manobra de equipamento a inclusão da

possibilidade da verificação remota do estado do isolamento do equipamento, com

sinalização independente (e redundante) daquela fornecida pelo monitoramento do

estado dos contatos auxiliares do mesmo (como por exemplo a observação visual

remota do estado do equipamento ou o monitoramento de grandezas que garantam o

estado de desenergização do equipamento), bem como sugeriu que sejam incluídos

comandos remotos que assegurem que o equipamento não possa ser remotamente

comandado (bloqueio), sem que haja a necessidade de bloqueio mecânico deste.

7.4.7 Análise das tarefas

Em função das entrevistas com os operadores e das observações realizadas em campo

(especialmente focalizando a tarefa de isolamento de equipamento) os seguintes aspectos

relativos às tarefas típicas realizadas pelos operadores de subestação foram analisados:

� Complexidade das tarefas: Em geral as tarefas realizadas em condição normal pelos

Operadores de Subestação são simples (tipicamente seqüência de manobras de

equipamentos), mas envolvem alto grau de responsabilidade e risco (especialmente as

manobras relacionadas com os equipamentos de extra-alta tensão). Nas condições

anormais de operação (decorrência de alguma perturbação no sistema elétrico) as

proteções do sistema elétrico devem ser capazes de atuar de modo instantâneo (no

máximo em 100 milisegundos) de modo a preservar a estabilidade do sistema, ficando

como responsabilidade dos operadores as manobras para a recomposição do sistema. As

manobras de recomposição normalmente são procedimentos que não envolvem grande

complexidade. Nos casos mais complexos, onde é necessário o fechamento de uma

ligação em anel e/ou paralelismo de fontes, existe a intervenção dos centros de operação

hierarquicamente superiores, que, por questões de segurança, exigem a aprovação da

seqüência de operações, permitindo que, mesmo nessas circunstâncias, a realização das

tarefas tenha um tempo de tomada de decisão longo (maior que 30 minutos);
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� Volume de transações dentro da organização: a quantidade de manobras de

equipamentos em 345kV, considerando o conjunto das subestações é elevado (cerca de

uma operação de manobra a cada 30 minutos pelo Operador de Centro Remoto).

Entretanto, em cada subestação o volume de manobras é reduzido (tipicamente duas por

dia para o Operador de Subestação);

� Nível de treinamento exigido: o treinamento para execução das tarefas relacionadas com

o sistema elétrico é essencial, sendo realizada a reciclagem dos operadores em períodos

máximos de um ano (tipicamente a cada seis meses existem cursos de atualização);

� Taxa de erros observada: devido às condições favoráveis de execução das tarefas no

nível da subestação (ambiente de sala de comando climatizado, baixa freqüência de

execução de tarefas, alta especialização dos operadores), bem como a não exigência de

tempos de resposta rápidos para a maioria das tarefas (exceto na ocorrência de

perturbações no sistema), as taxas de erros observadas são extremamente baixas (os

operadores estimam essa taxa em um erro registrado por ano na execução de manobras,

considerando todas as subestações de uma regional). Deve ser considerado também que

a maioria dos erros cometidos nas manobras são rapidamente observados e corrigidos

pelo próprio operador, sem que haja registro do mesmo no sistema (os erros mais

comuns em manobras de isolamento de equipamentos são o desligamento incorreto de

equipamentos, o esquecimento da reconexão de seccionadoras ou erros de comunicação

entre Operador de Centro Remoto e Operador de Subestação), assim o número de erros

de operação efetivamente registrado é pequeno, sendo referente apenas àqueles mais

graves, cujas conseqüências operacionais indevidas exigem a intervenção de outros

operadores;

� Nível de redundância na entrada de dados: a entrada de dados para esse tipo de tarefa

consiste basicamente nos estados dos equipamentos coletados do processo. Esse tipo de

informação possui algumas redundâncias intrínsecas (a sinalização de estado dos

equipamentos, via seus contatos auxiliares, é realizada por dois conjuntos de contatos

para os equipamentos principais, as medições de correntes e tensões dos circuitos

podem confirmar o estado operacional dos equipamentos), mas apesar disso ainda existe

a necessidade da confirmação visual das manobras realizadas, por medida de segurança

(para garantir, por exemplo, que a seccionadora efetivamente fechou ou abriu
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corretamente). A necessidade dessa confirmação visual evidencia um certo grau de

desconfiança na sinalização remota disponível (seja da sinalização convencional do

equipamento, seja da supervisão via sistemas digitais);

� Tempos de resposta para completar as tarefas: os tempos de resposta para completar

manobras programadas de equipamentos não são críticos (com média de 20 minutos

para liberação de manobras mais complexas), entretanto, requisitos de disponibilidade

de equipamentos tendem a alterar essa situação no futuro;

� Desvios no processo de execução das tarefas: as condições de exceção observadas na

execução das tarefas podem ser várias: qualquer uma que faça com que sistema elétrico

esteja fora das condições normais de operação; qualquer bloqueio de comando;

incapacidade de comunicação com os centros remotos de operação (que coordenam as

manobras); ou qualquer modificação no procedimento de execução aprovado;

� Limitações na execução das tarefas: a maior limitação reportada pelo Operador de

Subestação com relação à execução das tarefas é a necessidade de verificação visual

local do estado dos equipamentos, bem como a necessidade de bloqueio físico de

comando para certos equipamentos, que também só pode ser realizado localmente. Do

ponto de vista do Operador de Centro Remoto a maior limitação para a execução

eficiente das tarefas é a necessidade de verificação da adequação do sistema à manobra

(verificação de condições de risco para a liberação da manobra);

� Nível de mobilidade durante a execução das tarefas: na subestação a mobilidade do

operador é elevada durante a execução das tarefas devido à necessidade de verificação

visual local do estado dos equipamentos, bem como devido à necessidade de bloqueio

físico de comando para certos equipamentos (que também só pode ser realizado

localmente);

� Nível de interrupções durante a execução das tarefas: na subestação o nível de

interrupção das tarefas é baixo, uma vez que as atividades de operação normal são

programadas com antecedência. Já o Operador de Centro Remoto pode receber diversas

solicitações de diversas subestações, bem como este deve manter a supervisão do

sistema como um todo, estando sujeito a diversos tipos de interrupção;

� Simultaneidade da execução de outras atividades: na subestação cada manobra é

realizada de modo isolado, pré-programado, não havendo simultaneidade com outras
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tarefas em operação normal. No Centro Remoto a simultaneidade de tarefas é freqüente,

exigindo grande atenção dos operadores, bem como uma priorização dinâmica entre as

tarefas em execução;

� Melhorias nas tarefas: para melhoria do tempo de execução das tarefas poderiam ser

adotados procedimentos de verificação remota do estado do equipamento que sejam

redundantes em relação à supervisão tradicional fornecida pelo monitoramento dos

contatos auxiliares do equipamento,  visando um aumento da segurança operacional,

sem a necessidade do deslocamento do operador até o campo para observar visualmente

a condição do equipamento; outra melhoria seria o bloqueio remoto seguro dos

equipamentos, impedindo que o equipamento possa ser remotamente comandado sem

que haja a necessidade do bloqueio mecânico do comando; adicionalmente, são

sugeridas melhorias na coleta das medidas elétricas do processo, de modo que possam

ser emitidos relatórios periódicos com a aquisição automática das grandezas elétricas ou

que as informações dessas medidas possam ser obtidas em arquivos de dados (no

formato de planilhas) para que possam ser enviados aos responsáveis pela análise do

desempenho do sistema elétrico ou para análise de perturbações.

7.4.8 Modelo de organização de tarefas

O modelo de organização de tarefas reflete de modo estruturado a forma como os usuários

organizam suas atividades, representando na forma de agrupamentos hierarquizados os tipos de

tarefas por eles realizados. Essa representação permite uma identificação da importância e da

coerência entre as atividades a serem realizadas com relação ao comportamento do usuário

(denominado de modelo mental do usuário).

Para a obtenção do modelo de organização de tarefas apresentado na figura 3.13 foi

realizada uma análise do documento de descrição de cargo para o Operador de Subestação

(documento do sistema da qualidade da empresa), a partir do qual foram identificadas as funções

que esse profissional deve exercer. Esses dados foram cruzados com as características de

operação associadas aos dispositivos de controle da área de 345kV da SE Nordeste (tabela 4.1)

para identificação mais específica das atividades de operação ligadas ao sistema elétrico.
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Finalmente foi obtido um diagrama inicial que agrega todas essas informações, sendo esse

diagrama submetido a análise de alguns operadores e supervisores de operação, resultando na

figura 3.13, que expressa a visão da hierarquia das atividades do Operador de Subestação.

7.4.9 Reengenharia do trabalho

O modelo de organização de tarefas apresentado na figura 3.13 foi revisado com o objetivo

de que o projeto do SSC-STE possa ser otimizado para satisfação dos objetivos gerais do

empreendimento, bem como possam ser exploradas as potencialidades da automação. Os

objetivos gerais para o SSC-STE foram definidos da seguinte forma:

� OG01: supervisionar e controlar o fluxo de energia elétrica através das linhas de

transmissão e subestações;

� OG02: fornecer informações a Centros Remotos de Supervisão e Controle para permitir

a coordenação regional e nacional do fluxo eletroenergético no SIN;

� OG03: assegurar a segurança, confiabilidade, disponibilidade, qualidade e custo do

suprimento da energia ao mercado consumidor dentro de padrões técnicos e regras de

mercado estabelecidas pela ANEEL.

Para atingir a esses objetivos as seguintes alterações foram realizadas nos agrupamentos

das atividades do modelo de organização de tarefas original:

� As atividades classificadas no grupamento “Atividades Diversas” foram mantidas a

parte porque não interagem diretamente com o projeto de automação, entretanto a

atividade de “Reciclagem e Atualização Profissional” subiu na hierarquia, sendo

colocada no mesmo nível hierárquico das atividades principais devido a importância da

mesma para a segurança e confiabilidade da operação do sistema;

� As atividades associadas aos agrupamentos de “Operação de Painéis de Controle” e

“Controle de Carregamento” foram subdivididas em “Supervisão e Controle de

Manobras” e “Controle de Estabilidade” para uma melhor identificação com os

objetivos de supervisão e controle do fluxo de energia e segurança e confiabilidade do

suprimento de energia (traduzido pelo controle da estabilidade do sistema elétrico). Essa

subdivisão também permite uma otimização dos recursos de automação, na medida em

que separa as atividades manuais de manobra de equipamentos das atividades
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automáticas de controle e proteção dos equipamentos, uma vez que os algoritmos de

controle concentram-se neste último grupo;

� Na atividade de “Controle de Manutenção” foi retirada a tarefa de fiscalização de

serviços de manutenção (que passou para as atividades técnicas diversas) e foi ampliada

a tarefa de inspeção periódica com a inclusão de monitoramento automático e

parametrização remota dos equipamentos, permitindo automatizar essa atividade;

� As atividades de “Registro de Ocorrências” e “Comunicação com Centros Remotos”

subiram de nível em função do objetivo de coordenação regional das atividades pelo

ONS, bem como para permitir um maior foco nos registros das ocorrências, visando um

maior automatismo nessas operações (eventualmente com diagnóstico automático de

causa da ocorrência), para que a análise de perturbações no sistema possa ser realizada

com maior precisão e da maneira mais rápida possível (atendendo ao objetivo de

disponibilidade operacional).

O modelo restruturado de organização de tarefas (figura 7.1) será utilizado no projeto do

modelo conceitual da interface homem-computador do SSC-STE, para que a mesma possa

corresponder ao agrupamento lógico do modelo mental do usuário e atender aos objetivos gerais

do empreendimento.
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Figura 7.1: Modelo restruturado de organização de tarefas para o SSC-STE
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7.5 Conclusões da análise de tarefas do SSC-STE

Os objetivos gerais do SSC-STE, bem como as funcionalidades específicas do

sistema serão verificadas na análise dos requisitos funcionais do sistema, entretanto,

considerando-se o foco do Operador de Subestação, foram identificados as seguintes

características associadas a facilidade de uso e simplicidade da interface homem-

computador (que são os principais requisitos de usabilidade do Operador de

Subestação):

� A apresentação dos estados de equipamentos, seu modo de controle e das

grandezas analógicas do processo elétrico deve ocorrer de modo preciso,

organizado conforme distribuição física dos equipamentos e seguindo o

sentido natural do fluxo de energia (da esquerda para direita ou de cima para

baixo), de modo a não induzir os usuários a erros operacionais (seja por

falta, excesso ou imprecisão das informações apresentadas);

� O agrupamento das informações deve seguir o modelo restruturado de

organização de tarefas do Operador de Subestação para o SSC-STE (figura

7.1) de modo a simplificar o uso da interface homem-computador pelo

operador. A hierarquia entre as visões do sistema elétrico também deve

seguir o modelo de organização de tarefas (quanto mais alto nível

hierárquico menos passos devem ser necessários para supervisão e operação

do equipamento);

� A atualização contínua e normal dos estados e grandezas do sistema não

deve solicitar a atenção constante do operador a menos que essas variações

indiquem uma mudança importante da condição do processo, evitando o

cansaço visual e a desatenção do usuário em relação a variações realmente

importantes;

� As sinalizações de alarmes (especialmente de disparo de proteção) devem

ser priorizadas por nível de severidade, devendo essa diferenciação ser

realizada por cores, sons e freqüência de repetição da sinalização, de modo a

chamar a atenção do operador, mas não impedindo a contínua visualização
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do estado geral do processo elétrico (em especial da área relacionada com o

alarme ativado). Recomenda-se que os três últimos alarmes mais

importantes estejam sempre visíveis e que a área ou equipamento onde os

alarmes estejam ativos seja sinalizado de modo diferenciado para facilitar a

localização do problema. O uso de cores deve ser limitado, evitando-se o

uso de cores saturadas;

� As mudanças de modo de controle (automático, manual, remoto, local)

devem ser facilmente identificadas. O modo de operação normal não deve

ser sinalizado nas visões gerais do sistema para não sobrecarregar a

quantidade de informação necessária em condições normais;

� Os algoritmos de controle automáticos e intertravamentos de segurança

podem ter modos de apresentação específicos para determinadas condições

de operação de modo que o operador possa identificar com segurança as

ações executadas pelos algoritmos ou o estado do intertravamento sem a

necessidade de consulta a várias fontes de informação (outras telas) ou sem

que seja necessária a memorização de informações não apresentadas naquele

modo de visualização;

� As informações de manutenção e parametrização de equipamentos podem

ter modos de apresentação específicos de modo que o usuário desse tipo de

informação tenha facilidade de acesso aos equipamentos e possa obter as

informações dos equipamentos de modo simplificado (sem muitos níveis

hierárquicos de seleção e sem a necessidade de acessar recursos específicos

de operação em tempo real);

� A sinalização da hierarquia de controle (modo de controle local, remoto a

partir da sala de comando, remoto a partir do centro regional de operação)

deve ser facilmente identificada em todas as vistas de supervisão, de modo

que o operador possa determinar claramente a origem dos comandos de

controle dos equipamentos, bem como possa coordenar as ações entre as

equipes de operação/manutenção/proteção;
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� As seqüências operacionais não devem exigir a memorização de

informações de estados anteriores ou de informações não apresentadas

naquele modo de visualização, caso isso possa ocorrer devem ser elaborados

modos de visualização específicos para as seqüências operacionais onde

todas as informações relacionadas com o procedimento em curso estejam

disponíveis;

� Os símbolos e nomes utilizados nos vários níveis de comando (local, remoto

na sala de comando, remoto no centro regional, etc.) devem ser coerentes de

modo que não haja a necessidade de mudança de modelo mental do

operador em função do modo de controle do processo, assim como reduz-se

a probabilidade de erro na coordenação de atividades que envolvem tarefas

realizadas parcialmente em níveis de comando distintos;

� Os relatórios contendo os registros das grandezas elétricas coletadas

automaticamente devem seguir o padrão de formatação utilizado pela

operação, facilitando a interpretação dos dados e reduzindo o retrabalho

gerado pela necessidade de transferência de informações entre áreas

distintas. Deve ser possível ainda modificar com facilidade essa formatação

para permitir a adequação do mesmo a outras necessidades de operação.

Além dessas características, associadas à facilidade de uso e simplicidade,

foram identificados outros requisitos, relacionados com os objetivos das tarefas do

Operador de Subestação, que implicam em outras características funcionais do

sistema, devendo portanto ser consideradas nas características funcionais do sistema,

conforme apresentados a seguir:

� As tarefas previstas no modelo restruturado de organização de tarefas do

Operador de Subestação para o SSC-STE (figura 7.1) devem ter sua

execução facilitada e otimizada (excetuando-se as atividades diversas)

através das funcionalidades fornecidas pelo sistema de supervisão e

controle. Devem ser utilizados cenários específicos (por tipo de tarefa) tanto

para o desenvolvimento dessas funcionalidades como a verificação da
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satisfação do usuário em relação ao auxílio obtido na realização dessas

tarefas com o SSC-STE;

� A sinalização do estado de operação dos canais de comunicação com os

níveis hierárquicos superiores deve estar sempre visível ao operador de

modo a garantir que a coordenação da operação está recebendo em tempo

real as informações de estado do sistema elétrico;

� Todas as ações automáticas devem ser registradas e sinalizadas passo a

passo, em tempo real, de modo que o operador possa interromper o processo

automático e identificar claramente o estado do processo resultante das

operações realizadas pelo algoritmo automático;

� Nenhuma ação manual crítica do operador deve ser exigida com tempo de

resposta menor que 30 minutos. Qualquer ação relacionada com a segurança

do processo que deva ser executada em um tempo menor que 30 minutos

deve ser efetivada de modo automático pelo sistema;

� Os bloqueios automáticos das seqüências manuais de operação

(intertravamentos) devem ser sinalizados, informando ao operador a causa

do impedimento operacional e no caso de sua desativação esta deve ser

claramente indicada e registrada como evento;

� A operação integrada de diversas subestações pode exigir a sinalização de

estados e grandezas além das fronteiras da subestação, sendo que neste caso

a visões do sistema devem integrar, além das informações de fronteira,

informações de outras subestações que devem seguir o mesmo padrão de

representação das informações da subestação;

� Os registros de seqüência de eventos devem ser clara e precisamente

ordenados, não devendo gerar dúvidas com relação a ordem de sua

ocorrência (se necessário os registros de seqüência de eventos devem ser

tratados de modo independente, não sendo misturados com os registros de

estado adquiridos sem datação de precisão);



MERUSA: Caso de Estudo – SSC-STE 266

� A integração de recursos de parametrização de equipamentos não deve

interferir no desempenho da operação de tempo real do sistema, podendo ter

características de interface de usuário diferenciadas das utilizadas pelo

operação;

� Qualquer falha do sistema de controle que cause bloqueio ou

indisponibilidade operacional de algum equipamento, bem como qualquer

informação não confiável adquirida do processo (dado inválido) deve ser

continuamente sinalizada, de modo a evitar que o operador tome decisões

sobre dados inválidos ou considerando operações que estão indisponíveis;

� O acesso às funcionalidades de comando e parametrização de equipamentos

deve ser realizado por senhas pessoais, sendo que o privilégio de cada

usuário é determinado por um superior hierárquico. A qualquer momento o

usuário ativo deve ser facilmente identificado visualmente.

� Deve haver uma supervisão adicional para verificação remota do estado de

equipamentos do processo elétrico de modo a fornecer a confirmação de

segurança da realização da manobra do equipamento (informações

redundantes e independentes da sinalização própria do equipamento),

especialmente para garantir que o equipamento está no estado desejado e

bloqueado para comandos remotos;

� Deve ser permitido o acesso do operador a base de dados armazenada no

sistema com a possibilidade de seleção de trechos de arquivos que possam

ser exportados e tratados em outros ambientes operacionais.
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