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RESUMO 

 

Atualmente o projeto de lógicas para automação de Centrais Hidrelétricas é, em 
muitas empresas, artesanal, constituindo por vezes meras réplicas dos antigos 
sistemas convencionais que utilizavam relés eletromecânicos. Por não existir uma 
explicitação das técnicas e métodos que levaram a estas construções, com poucas 
iniciativas visando às inovações técnicas, há necessidade de compreender o método 
utilizado e as técnicas de solução empregadas, as quais estão concentradas, na 
maior parte das vezes na memória de funcionários e consultores, com relação às 
técnicas empregadas. A presente dissertação tem como foco a construção de um 
Sistema Inteligente para projeto de Lógicas de Partida e Parada de Centrais 
Hidrelétricas, permitindo a retenção do conhecimento de casos anteriores os quais 
configuram um capital intelectual valioso, organizando o conhecimento gerado por 
especialistas e consultores da área. A ferramenta visa a economia de tempo bem 
como a padronização de soluções, permitindo desenvolvimentos futuros para a 
construção de outras lógicas necessárias (como as relativas ao gerenciamento de 
ativos e ferramentas de auxílio a operação e manutenção das centrais hidrelétricas). 
Utiliza-se para tal intento de um shell de uso corrente, o MyCBR, software que se 
mostrou de fácil programação, porém com algumas limitações. A recuperação dos 
casos calcada em cálculos de similaridade global e local permite a seleção de 
soluções já empregadas em centrais hidrelétricas com soluções tecnológicas 
análogas. Os resultados apresentados indicam que a técnica é funcional, pois, a 
partir de características de uma Central Hidrelétrica informada ao shell, identifica na 
base de casos uma possível solução, indicando o caso e as lógicas a serem 
empregadas. A implementação prática da solução é viável, possibilitando aumentar 
a base de casos à medida que as lógicas são implementadas em outros 
empreendimentos além de permitir a inclusão de outras lógicas e documentações 
pertinente às Centrais Hidrelétricas. 
 

Palavras-chave: Centrais Hidrelétricas. Lógica de Partida e Parada de Unidade 
Geradora. Sistemas Inteligentes. Raciocínio Baseado em Casos. MyCBR. 
  



 

 

ABSTRACT 

 

Currently the logical design for Hydropower automation is, in many companies, craft, 
being sometimes mere replicas of old conventional systems using electromechanical 
relays. Because there is no explanation of the techniques and methods that lead to 
these constructions, with few initiatives to technical innovations, there is a need to 
understand the method used and the employed solution techniques, which are 
concentrated in the most part in memory employees and consultants with respect to 
the techniques employed. This dissertation is focused on building an intelligent 
system for Logic project start and Hydropower stop, allowing the retention of 
knowledge of previous cases which constitute a valuable intellectual capital, 
organizing the knowledge generated by experts and field consultants. The tool is 
aimed at saving time and standardizing solutions, enabling future developments for 
the construction of other necessary logic (such as those relating to asset 
management and assistance tools operation and maintenance of hydropower plants). 
It is used for this purpose a shell current use, MyCBR, software that proved easy to 
program, but with some limitations. The recovery of the sidewalk where global and 
local similarity calculations allows selection of solutions already used in hydroelectric 
power plants with similar technological solutions. The results presented indicate that 
the technique is functional because, from characteristics of a hydroelectric plant 
informed the shell identifies the base case a possible solution, indicating the case 
and the logic to be employed. The practical implementation of the solution is feasible, 
allowing increase the base case as the logic is implemented in other projects as well 
as allowing the inclusion of other logical and relevant documentation to Hydropower. 
 
Keywords: Hydropower plant. Start and stop logic for generating unit. Intelligent 
Systems. Case Based Reasoning. MyCBR. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente capítulo busca apresentar o contexto atual da energia elétrica, no 

Brasil e no mundo, bem como justificar os estudos realizados para elaborar esta 

dissertação, demonstrando sua relevância técnica e acadêmica. A seguir são 

apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos e, por fim, é apresentada a 

estrutura da dissertação. 

1.1 CONTEXTO 

A energia é imprescindível para a sociedade humana, fundamental para 

nosso atual estágio de desenvolvimento, e o setor da energia possuindo papel ímpar 

junto a outras áreas de infraestrutura como transportes, telecomunicações e 

saneamento, conforme assevera Reis (2011). 

O setor da energia elétrica segundo Ferrer e Schweitzer III (2010) tem 

mudado significativamente nas últimas duas ou três décadas, sem aparentar 

diminuição do ritmo, tendo como motores desta mudança a crescente necessidade 

por energia estável e segura, novas expectativas e necessidades ambientais e 

sociais, novas normas ambientais, novas fontes de energia, tecnologia 

computacional poderosa, segura e acessível, avanços impressionantes nas 

comunicações, precisão temporal (GPS), gerenciamento de ativos e preocupações 

com segurança, entre outros. 

Em outro aspecto, estas mudanças geram um foco na discussão mundial em 

torno da questão energética, existindo uma especial atenção com a utilização de 

fontes de energia renováveis, especialmente as alternativas, bem como uma larga 

preocupação com a racionalização de recursos. 

No plano internacional presencia-se uma forte pressão para a diversificação 

da matriz energética, fato este que se pode comprovar com o interesse da 

International Energy Agency (IEA)1 no desenvolvimento de programas e políticas 

                                            
 

1
 IEA foi criada em 1974 como uma resposta à crise energética ocasionada pela instabilidade do 

mercado de combustíveis fósseis, estimulando estudos e ações dos Estados a buscar alternativas 
energéticas, em especial àquelas sustentáveis. 
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para o uso racional da energia, tendo como um de seus focos a proteção ao meio 

ambiente. 

No Brasil as políticas fixadas pelo Ministério de Minas e Energia não diferem 

desta postura internacional, e este ministério em conjunto com a Empresa de 

Pesquisas Energéticas explicitam estas diretrizes com o Plano Nacional de Energia 

2030 (EPE, 2007), a Matriz Energética Nacional 2030 (MME e EPE, 2007) e, mais 

recentemente, no Plano Decenal de Expansão de Energia 2024 (MME e EPE, 2015), 

reafirmando direcionamentos anteriores com relação às características de nossa 

matriz energética.  

A utilização de recursos hídricos para a geração de energia elétrica 

consumida no Brasil é da ordem de 65,2% conforme pontuado pela EPE (2015), 

resultado da crise hídrica que assolou o país entre 2014 e 2015 e do acréscimo 

outras fontes (térmica e eólicas) que possuem tempo de construção menores que os 

grandes empreendimentos de hidráulicas no Norte do país. 

Importante salientar a existência de diversas usinas com tecnologias 

bastante ultrapassadas, funcionando com lógicas convencionais através de relés 

eletromecânicos, incluindo aquelas que estão com o fim de concessão próximo.2 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A produção de lógicas para partida e parada de Centrais Hidrelétricas 

usualmente é manual e artesanal, com pouca ou nenhuma automatização de sua 

construção, envolvendo especialistas e um corpo técnico altamente especializado. 

Jardini e Mendes (2009) ainda asseveram que os sistemas de automação 

atualmente não têm uma adequada implementação em usinas hidrelétricas, 

decorrente do atraso na utilização de novas tecnologias, notadamente as industriais, 

possivelmente devido a uma postura em prol da segurança. 

                                            
 

2
 No fim de 2015 pode-se presenciar situação análoga, visto que nos documentos apresentados para 

o leilão das usinas de Ilha Solteira e Jupiá, concedidas a CTG Brasil, bem como em diligências 
realizadas nas mesmas, a constatação da ausência de automatização no controle das Unidades 
Geradoras denota, apesar da importância das duas Usinas para o Sistema Interligado Nacional, a 
necessidade de investimento no setor para a modernização destas centrais hidrelétricas. 
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Uma possível indicação do atraso na implementação de novas 

tecnologias localiza-se na construção das empresas do setor, públicas em sua 

maioria até pouco tempo, e com um formato verticalizado, abrangendo geração, 

transmissão e distribuição, conforme alertam Montecelli e Garcia (2003), importando 

em atenções pontuais a outras áreas em detrimento da geração. 

Outra questão levantada por Mendes (2010) aos projetos de sistemas de 

automação constituírem réplicas dos antigos sistemas convencionais que utilizavam 

relés eletromecânicos, denotando atraso na utilização de novas técnicas, como por 

exemplo o gerenciamento de ativos. 

Por não existir uma explicitação das técnicas e métodos que levaram a 

estas construções, com poucas iniciativas visando às inovações técnicas, há 

necessidade de compreender o método utilizado e as técnicas de solução 

empregadas, as quais estão concentradas, na maior parte das vezes na memória de 

funcionários e consultores, com relação às técnicas empregadas. 

O método para a construção das lógicas atualmente não é claro, uma vez 

que a lógica tem sua construção fragmentada em documentos como o 

workstatement, especificações técnicas, diagramas unifilares e fluxogramas. 

Somente com o desenvolvimento do projeto é que as lógicas são registradas em 

diagramas lógicos e listas de ponto; excepcionalmente tem-se a construção de 

memoriais descritivos. Além disto, a automação é registrada em manuais de 

comissionamento, operação e manutenção. 

A ausência de um método registrado para a construção das lógicas 

denota a necessidade de desenvolvimento tecnológico, com investimento em 

Pesquisa e Desenvolvimento3, para que a automação4 das Centrais Hidrelétricas 

possam ser potencializadas e melhoradas, propiciando maior competitividade às 

empresas e permitindo não só a sistematização das lógicas empregadas, bem como 

                                            
 

3
 Segundo o Decreto 3867, de 16 de julho de 2001, que regulamenta a Lei nº 9991, de 24 de julho de 

2000, que “dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência 
energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de 
energia elétrica [...] entende-se como atividades de pesquisa científica e desenvolvimento 
tecnológico: I - os projetos de pesquisa científica e tecnológica; II - o desenvolvimento tecnológico 
experimental; III - o desenvolvimento de tecnologia industrial básica; IV - a implantação de 
infraestrutura para atividades de pesquisa; V - a formação e a capacitação de recursos humanos; e VI 
- a difusão do conhecimento científico e tecnológico. 
4
 Ainda, segundo Jardini; Mendes (2009) a automação no setor elétrico ainda carece de 

desenvolvimento, devendo-se utilizar das novas tecnologias, já consagrados no ramo industrial. 
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a implementação de novas lógicas, como, por exemplo, aquelas necessárias para o 

gerenciamento de ativos. 

Outro ponto a ser levantado é a necessidade de conservar o capital 

intelectual de projetos e/ou empresas, presente nos documentos produzidos, já que 

esta documentação constitui a aplicação prática de conhecimentos técnicos 

especializados, usualmente de consultores, podendo gerar economia. 

Cada central hidrelétrica pode ter uma configuração peculiar, decorrente 

das necessidades de cada empreendimento (queda, vazão, condições ambientais, 

regulamentação legal, entre outros), porém existe um número finito de soluções 

tecnológicas aplicadas e que podem ser total ou parcialmente replicadas em casos 

futuros. 

As lógicas de partida e parada das centrais hidrelétricas são parte 

fundamental da geração de energia elétrica, possuindo normas como a IEEE 1010 

(2006) e a IEC 62270 (2013a) para direcionar sua confecção, possibilitando uma 

segmentação deste conhecimento para poder atender as diversas configurações, 

especialmente se analisados os diversos sistemas existentes em uma central 

hidrelétrica. 

Um dos problemas enfrentado é que, apesar de algumas normatizações, 

a documentação produzida referente as lógicas usualmente não têm padronização, 

bem como não há um registro fidedigno indicando de forma pormenorizada quais as 

técnicas e motivações aplicadas para cada uma das lógicas. 

Para uma solução computacional há uma necessidade de parametrização 

de base de dados, permitindo a reutilização das lógicas empregadas em casos 

similares. Para que seja possível reaproveitar este conhecimento e realimentar a 

base de dados é necessário que se crie um padrão para tais informações, 

possibilitando a parametrização dos dados e a produção das lógicas em seus 

diversos documentos. 

A padronização direciona a empresa para a criação de uma ferramenta 

que possa indicar estas similaridades, indexando o conhecimento aplicável em 

decorrência da classificação do conhecimento, calcado nas diferenças existentes 

nas várias configurações possíveis indicadas em literatura ou na própria base de 

dados da empresa. 

A documentação das lógicas gerada pela solução poderá abranger: 

memorial descritivo (geralmente vinculados a cada um dos sistemas), lista de pontos 
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(para estabelecer quais informações são fornecidas por cada um dos sistemas) e 

diagramas lógicos (realizados nos padrões mais diversificados, calcados 

normalmente em normas técnicas). 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo do presente trabalho é contribuir para a promoção da automação 

de usinas hidrelétricas, bem como contribuir para a reutilização computacional do 

conhecimento humano sobre o assunto. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Para o atingimento do objetivo geral foram mapeados os seguintes desafios, 

os quais estão presentes nos capítulos subsequentes da dissertação: visão sobre o 

controle da geração, apresentação da técnica de inteligência artificial denominada 

Raciocínio Baseado em Casos, descrição dos materiais e métodos utilizados 

(especificamente do shell myCBR), análise dos resultados obtidos e, por fim, 

conclusões da técnica e da pesquisa realizada bem como dos desafios mapeados 

em decorrência da construção da presente dissertação. 

 Construir um sistema inteligente que permita a construção das lógicas de 

centrais hidrelétricas necessárias para a partida e parada das unidades 

geradoras. 

 Indicar os equipamentos empregados usualmente e quais informações 

são disponibilizadas usualmente para o Sistema Digital de Controle e 

Supervisão (SDSC): Gerador, Sistema de Excitação, Turbina, Sistemas 

de Regulação de Velocidade, Transformador Elevador, Barramento 

Blindado, Transformador de Serviços Auxiliares 

 Especificar os tipos de controle usualmente empregados: Hierarquia de 

Controle (Localização e Modo de Controle). 

 Analisar as lógicas pretendidas para o presente trabalho: Sequência de 

Partida e Sequencia de Parada 
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 Enumerar normas da área de controle e automação de Centrais 

Hidrelétricas que delimitam este conhecimento. 

 Analisar a técnica de Raciocínio Baseado em Caso (RBC), com suas 

peculiaridades (Construção dos Casos, Medidas de Similaridade, 

Seleção dos Casos, Reuso, Adaptação dos Casos e realimentação da 

Base de Casos). 

 Avaliar um shell para implementação do RBC, indicando os critérios 

utilizados para sua seleção, vantagens e desvantagens do software 

utilizado. 

 Adequar o conhecimento ao shell selecionado e descrição das facilidades 

e dificuldades encontradas neste processo. 

 Discutir os resultados e valida-los. 

 Apontar as futuras possibilidades e necessidades em decorrência da 

pesquisa e técnicas aplicadas. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação apresenta seis capítulos, sendo o presente 

capítulo, a introdução, apresenta o contexto em que o trabalho foi produzido, 

indicando os aspectos importantes do cenário atual da energia e do setor da energia 

elétrica no Brasil e no Mundo. Posteriormente traz uma justificativa, apresentando o 

que denota a relevância do presente trabalho, indicando a contribuição necessária 

para esta área do conhecimento. Ainda se apresenta o objetivo geral e os objetivos 

específicos. Findando com a presente apresentação da estrutura do trabalho. 

O Segundo capítulo versa sobre o controle de geração. Aponta 

inicialmente os principais equipamentos envolvidos na construção de hidrelétricas, 

indicando os comumente utilizados no Brasil. Posteriormente são apontados como 

as questões de controle são vistas com base em autores pátrios e normas 

internacionais. Por fim indica-se como é realizado o controle de uma unidade 

geradora, generalizando, na medida do possível, e apontando os elementos 

importantes para o controle local, centralizado e remoto de uma unidade geradora. 

O terceiro capítulo traz uma breve discussão sobre as técnicas de 

inteligência artificial, os sistemas inteligentes, e posteriormente apresenta a técnica 
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do Raciocínio Baseado em Casos, indicando todas as suas nuances para possibilitar 

sua utilização com a construção de lógicas baseadas em conhecimento estabelecido 

em uma empresa do setor (sem contar nos documentos em que possui acesso, vez 

tratar-se de conhecimento específico e com uma base de dados determinada, 

apesar de não parametrizada). Neste capítulo são abordados a apresentação da 

técnica, a representação do conhecimento em casos, os estudos em torno da 

similaridade e uma breve apresentação das técnicas utilizadas nesta área, os 

mecanismos de recuperação de casos e as técnicas relativas a recuperação dos 

casos, sua reutilização bem como a revisão e a retenção de novos casos. 

O quarto capítulo apresenta os materiais e métodos, indicando como o 

raciocínio baseado em casos é aplicado para a construção de lógicas de partida e 

parada de centrais hidrelétricas, indicando o shell utilizado, no caso o myCBR, 

apresentando suas vantagens e desvantagens, indicando como o mesmo foi 

alimentado com casos estruturados, indicando inclusive como foi realizada a 

adequação da base de conhecimento disponível com o shell indicado. Outros 

elementos abordados neste capítulo referem-se a forma de parametrização do shell, 

visualizando os ajustes possíveis e suas restrições. 

No quinto capítulo são apresentados os resultados da construção do 

sistema, desde a escolha dos documentos, o pré-tratamento dos dados, a 

construção de um modelo de conhecimento, os ajustes do cálculo de similaridade, a 

alimentação da base de casos e a recuperação de casos com suas fases posteriores 

que podem permitir a utilização da solução para um caso específico bem como sua 

inclusão na base de casos após a confirmação da solução. Neste momento foi 

realizado uma análise dos resultados, visualizando toda a construção do sistema e o 

teste com um caso específico. 

Por fim, são apresentadas as conclusões parciais e os trabalhos futuros, 

tendo em vista os resultados e outras necessidades do setor, bem como a 

prodigiosa possibilidade de aplicação dos sistemas inteligentes para a solução de 

problemas que envolvem a retenção de conhecimentos, promovendo a retenção da 

experiência acumulada por empresas em decorrência do valioso capital humano 

envolvido, notadamente pelos especialistas e consultores da área. 
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2 CONTROLE DE GERAÇÃO HIDRELÉTRICA 

O controle5 da central hidrelétrica é parte fundamentação da geração de 

energia elétrica, permitindo a execução de comandos e acompanhamento dos 

diversos sistemas e equipamentos existentes. O controle deve ser projetado de 

acordo com as necessidades da central hidrelétrica, levando em conta o tipo de 

supervisão, modos de controle e sua localização, conforme indicam autores6 e 

normas do setor7. 

A supervisão da central hidrelétrica poderá caracterizar-se como assistida, 

caso haja a disponibilidade de operadores em tempo integral (turnos ininterruptos), 

ou desassistida, quando todos os controles são remotos e ocasionalmente há 

disponibilidade de equipes de operação e manutenção na planta. As centrais 

analisadas são majoritariamente assistidas, excetuando centrais secundárias (de 

vazão sanitária) ou pequenas centrais hidrelétricas. 

O modo de controle refere-se a possibilidade dos comandos serem 

realizados de forma manual ou automática, possibilitando a cisão entre o comando 

que precisa ser realizado de forma individualizada, separada por equipamento, ou 

seja, de forma discreta, ou então por um único comando que aciona uma sequência 

automatizada de comandos. O modo de controle influencia na construção das 

lógicas de partida e parada das unidades geradoras das centrais hidrelétricas, vez 

que permite pontuar uma sequência automatizada ou os comandos realizados de 

forma discreta. 

A localização do controle permite a identificação dos locais, na planta ou fora 

dele, em que a supervisão e controle podem ser realizados, os quais podem ser 

identificados o controle local, centralizado ou fora da planta; salientando que 

externamente podem haver incrementos pois a concessionária poderá ter um Centro 

de Operação Remoto (ou regional), bem como existem informações que devem ser 

repassadas para o ONS regional. 

                                            
 

5
 O controle conforme empregado no presente texto refere-se ao controle geral da central hidrelétrica, 

consistindo no Sistema de Controle e Supervisão que atua na planta com vistas a de energia elétrica, 
englobando comando, controle (especificamente entendido), supervisão, monitoramento, regulação e 
proteção.  
6
 Jardini (1997), Lima (2009) e Schreiber (1977) 

7
 IEEE (2006), IEC (2012b) e IEC (2013a). 
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Para compreender o controle importante conhecer os componentes 

fundamentais envolvidos nas lógicas de partida e parada da central hidrelétrica, 

incluindo informações sobre equipamentos e sistemas que permitam caracteriza-la, 

aprofundando a análise dos elementos referentes às unidades geradoras e seus 

auxiliares. Adicionalmente a visão do controle das unidades geradoras pelas normas 

e especialistas é imprescindível para a busca do modelo de conhecimento 

implementado no Sistema Inteligente. 

2.1 COMPONENTES DAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS 

A geração de energia elétrica por uma central hidrelétrica parte do princípio 

de conversão da energia hidráulica (potencial e cinética) em mecânica, através de 

uma turbina hidráulica, a qual transfere esta energia fisicamente para o gerador, 

transformando a energia mecânica em elétrica. 

Souza et al. (1983) e Souza et al. (2009) apresentam como principais partes 

de uma central hidrelétrica a barragem, captação e condutos de adução de água, 

casa de máquinas e restituição de água. Já ELETROBRÁS e COPPETEC (2000) 

apresentam uma abordagem simplificada com obras civis e equipamentos 

eletromecânicos, com subdivisões que identificam os mesmos elementos. Schreiber 

(1977) apresenta uma visão geral do empreendimento, inclusive questões sobre 

viabilidade econômica. 

Considerando o fluxo de água8 a divisão pode ser apresentada com o 

sistema de adução (incluindo barragem, captação e condutos), a casa das máquinas 

com unidades geradoras, seus auxiliares e a restituição de água. São apresentados 

dois cortes de centrais hidrelétricas de represamento e de derivação por 

represamento9 para propiciar uma visão geral. 

                                            
 

8 
Interessante ressaltar dois termos utilizados para localizar os componentes e equipamentos: 

montante e jusante. Montante caracteriza tudo que está localizado próximo a origem da água, o local 
do represamento. Jusante, indica a restituição da água com o canal de fuga. 
9 
Os arranjos típicos, apresentados por Souza et al.. (2009), são: central hidrelétrica de represamento, 

de desvio e de derivação com represamento ou com desvio. As centrais hidrelétricas de 
represamento são implantadas em um trecho de rio, possuindo um conduto forçado comunicando a 
barragem e a casa de máquinas, diferente das centrais hidrelétricas de desvio que são implantadas 
em trechos de rio com grande declividade necessitando desvios e caracterizando-se por possuírem 
um sistema de adução envolvendo sistemas de baixa pressão e outros equipamentos civis; já as 
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As Centrais Hidrelétricas utilizam o represamento para a acumulação de 

água, técnica usual inclusive para as centrais hidrelétricas a fio d´água, 

necessitando de barragens e/ou o aproveitamento de barreiras naturais para tal. 

O corte de Itaipu apresentado na Figura 1 permite a visualização da 

barragem, obra civil que tem por fim a retenção da água, permitindo a condução da 

água do reservatório, através do conduto forçado, para a casa de força – local que 

abriga a unidade geradora. Importante salientar que mesmo neste tipo de central 

hidrelétrica existe o aproveitamento de barreiras naturais para a formação do 

reservatório. 

Figura 1 - ITAIPU. Central Hidrelétrica De Represamento. 

 

Fonte: ITAIPU BINACIONAL (2010) 

As barragens e o aproveitamento de barreiras naturais também está 

presente nas centrais hidrelétricas de derivação com represamento conforme o corte 

da central hidrelétrica Governador Parigot de Souza (GPS) presente na Figura 2, 

porém neste caso quem comporta a tomada d´água, canal de adução, conduto 

forçado e mesmo a casa de força são as barreiras naturais, a serra do mar, a qual 

foi perfurada, sendo construídos túneis para a implementação da central hidrelétrica. 

                                                                                                                                        
 

usinas de Centrais hidrelétricas de derivação com represamento possui a comunicação com dois rios 
tendo o represamento a montante e um longo sistema de adução, podendo ter elementos de baixa e 
alta pressão, enquanto as centrais hidrelétricas de derivação com desvio utilizam desvios com um 
sistema de adução somente de alta pressão 
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Figura 2 - GPS. Central hidrelétrica de derivação com represamento. 

 

Fonte: COPEL (1981) 

Nas barragens geralmente são encontradas a tomada d´água, que leva a 

água à turbina, e o vertedouro (ou extravasador), que permite que a água em 

excesso verta, evitando riscos à barragem e permitindo o controle hidrológico e/ou 

vazão sanitária. 

A tomada d´água sempre possui uma grade, para impedir o ingresso de 

objetos que possam danificar a turbina, bem como pode ser composta por sistemas 

de adução de baixa e alta pressão, com: canais (baixa pressão), desarenadores 

(para permitir precipitação de material em suspensão), chaminés de equilíbrio 

(evitam que o ar entre em condutos forçados e absorvem transitórios hidráulicos), 

câmaras de carga (locais que antecedem as tomadas d´água absorvendo 

transitórios) e condutos forçados (alta pressão – chega à turbina). 

Junto ao conduto forçado podem ser encontrados componentes, ligados 

diretamente à geração, como comportas (usualmente a montante) ou válvulas de 

emergência (usualmente a jusante), as quais ocasionam a interrupção do fluxo 

d´água. 

Podem ser presenciadas estruturas como caixa espiral (que serve para 

conduzir a água formando um vórtice para potencializar a ação da turbina), bem 

como pré-distribuidor e distribuidor (que direcionam a água para turbinas de reação 

permitindo a regulação da velocidade, o que poderá ser estendido a alguns tipos de 

turbina) ou bicos injetores ou calhas (no caso de turbinas de ação). 

As turbinas podem ser de ação (Pelton) ou reação (Francis ou Kaplan), 

podendo ainda assumir outras modalidades utilizadas recentemente no Brasil 
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(Bulbo), visando atender às peculiaridades do aproveitamento (queda/vazão), as 

quais são vistas de forma pormenorizada no item 2.2. 

Eixos apoiados em mancais são responsáveis pela transmissão da energia 

cinética da turbina para o gerador, podendo ocorrer diversas combinações como 

mancais de guia, escora ou combinado (guia-escora), os quais normalmente são 

empregados no sentido vertical. Para que estes equipamentos funcionem 

adequadamente as usinas são dotadas de sistemas de lubrificação e resfriamento a 

óleo, bem como de sistema de alta pressão de óleo para permitir a pressurização e 

levantamento dos mancais escora para permitir que o sistema saia da inércia. 

Ademais, ainda existe sistema de regulação de velocidade, o qual terá uma unidade 

hidráulica (responsável pela força necessária para movimentar equipamentos 

submetidos a pressão de grandes massas de água) e uma unidade eletrônica 

(responsável pelo controle). 

Os geradores elétricos empregados nas centrais servem para transformar a 

energia mecânica em energia elétrica. São máquinas elétricas com bobinas em 

movimento dentro do campo magnético girante, gerando uma diferença de potencial. 

A maioria dos geradores utilizados em centrais hidrelétricas são síncronos, 

possuindo polos salientes, os quais são vistos de forma pormenorizada no item 2.2.  

O sistema de excitação, necessário ao gerador elétrico, é responsável pela 

geração do campo magnético que permite a conversão da energia mecânica 

transmitida pelo eixo em elétrica. A excitatriz estática é a mais empregada, tendo em 

vista benefícios com relação à resposta rápida às mudanças necessárias na 

intensidade do campo magnético devido a mudanças repentinas no sistema elétrico. 

Existem sistemas de combate de incêndio específicos para os geradores, bem como 

de resfriamento. 

O conjunto dos sistemas e equipamentos apresentados possuem um 

sistema de monitoramento, supervisão, controle e proteção. Identificado como um 

nível superior, ele agrega vários sistemas para trabalhar com dados em tempo real, 

realizar o armazenamento de dados históricos e realizar a proteção da central como 

um todo, com um foco importante no maior ativo, a unidade geradora, visando a 

preservação material da instalação e de seu pessoal. 

A saída da energia elétrica normalmente ocorre através de barramentos 

(podendo ser blindados, com insuflamento de ar), comunicando com 

transformadores elevadores (que possuem também sistema de combate a incêndio 



21 

 

próprio) e disjuntores de alta tensão em subestações, as quais permitem a conexão 

com o sistema elétrico, possuindo também monitoramento, supervisão, controle e 

proteção. 

Outros sistemas existentes são os sistemas de água bruta, que filtram água 

para poder utilizá-la para diversos fins (vedação do eixo da turbina, resfriamento, 

entre outros); de ar comprimido de regulação e de serviço geral (o primeiro 

responsável pelo regulador de velocidade hidráulico – sistema com ar e óleo – e o 

segundo por outros serviços como frenagem); auxiliares elétricos de corrente 

alternada e de corrente contínua (responsáveis pela alimentação de força). 

O sistema de restituição de águas depende do tipo de turbina, com 

componentes civis como tubo de sucção para propiciar a pressão hidrostática, ou 

então com canais para turbinas de ação ou algumas modalidades de reação. Além 

de comportas a jusante, permitindo a manutenção desta seção da central 

hidrelétrica. 

Elementos existentes que ainda devem ser pontuados, apesar de não terem 

impacto direto na geração, porém necessários à central hidrelétrica são o 

vertedouro, ou extravasador10, responsável pelo controle do nível do reservatório e 

do controle hidrológico; sistemas de drenagem, visando garantir a incolumidade da 

estrutura da barragem e casa de força; sistema de esgotamento, responsável pelo 

esvaziamento da caixa espira e/ou tubo de sucção em turbinas de reação 

(necessário para sua manutenção), sistema de esgoto, responsável pela parte 

sanitária; sistema de ventilação, responsável pela circulação do ar, inclusive em 

equipamentos; sistema de ar condicionado, para o condicionamento de ar para salas 

de controle, escritórios e outros ambientes; sistema de detecção e combate a 

incêndio, que agrega outros sistemas de combate (gerador e transformadores). 

                                            
 

10
 O extravasador ou vertedouro “é uma obra projetada e construída com o objetivo de escoar o 

excesso da água acumulada pelo reservatório, evitando o risco de o nível da água atingir a crista do 
reservatório ou da barragem” (Souza et al.., 2009), comprometendo a segurança da barragem. 
Apesar da importância, esta estrutura não está ligada diretamente ao controle da unidade geradora, 
porém por sua importância estratégica e necessidade de controle hídrico, tem sinais de 
monitoramento, supervisão e controle. É uma estrutura essenciais para o ONS. 
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2.2 UNIDADES GERADORAS 

Como ressalta Souza et al.. (2009) as Unidades Geradoras são o coração 

das centrais hidrelétricas, compostas pelo conjunto turbina e gerador, os quais são 

acoplados por eixos11, responsáveis pela transformação da energia, sua qualidade, 

estabilidade e segurança operacional. Com base nas informações de queda e vazão 

dimensiona-se a turbina e todo o restante da central hidrelétrica. A Figura 3 

apresenta uma visão geral da Unidade Geradora de Itaipu. 

Figura 3 - Desenho explodido da Unidade Geradora de Itaipu contendo (a) rotor, estator, turbina e (b) 

distribuidor (palhetas diretrizes) e caixa espiral. 

 
 (a) (b) 

Fonte: Itaipu (2010) - adaptado 

A turbina hidráulica é uma “máquina com finalidade de transformar a maior 

parte da energia de escoamento contínuo de água que a atravessa em trabalho 

mecânico” (Souza et al., 1983), ou seja, converte a energia hidráulica em energia 

cinética, existindo na literatura e na ABNT dois tipos: de ação e de reação. 

A turbina de ação é “aquela em que o trabalho mecânico é obtido pela 

transformação da energia cinética da água em escoamento, através do elemento do 

                                            
 

11
 Em algumas PCHs verificar-se a utilização de caixas de acoplamentos, visando adequar a 

velocidade de rotação da turbina com a velocidade de rotação necessária para o gerador elétrico 
fornecer energia na frequência requerida pelo sistema elétrico, ou ainda a utilização de pinhão e 
cremalheira quando a turbina e o gerador não estão no mesmo eixo (perpendiculares ou inclinados).  
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sistema rotativo hidromecânico (rotor)” (Souza et al., 1983), ou “quando o 

escoamento através do rotor ocorre sem variação de pressão estática” (Souza et al., 

2009), ou seja, aproveita-se a energia cinética para a movimentação do gerador 

(devido ao acoplamento da turbina com o gerador). Estas turbinas podem assumir 

várias formas construtivas, como a Pelton. 

Já a turbina de reação é “aquela em que o trabalho mecânico é obtido pela 

transformação das energias cinética e de pressão de água em escoamento, através 

do elemento rotativo hidromecânico (rotor)” (Souza et al.., 1983), ou “quando o 

escoamento através do rotor ocorre com variação de pressão estática” (Souza et 

al.., 2009), possibilitando a transformação da energia cinética da água e hidrostática 

em energia cinética para movimentação do gerador. As turbinas de reação mais 

conhecidas são a Francis e a Kaplan. 

Os rotores mais utilizados em centrais hidrelétricas no Brasil são: Pelton 

(ação), Francis (reação), Kaplan (reação). 

A turbina hidráulica Pelton, projetada por Lester Allen Pelton, pode assumir a 

posição vertical e horizontal. Na posição horizontal permite a colocação de 1 ou 2 

jatos, enquanto a vertical permite de 3 a 6 jatos, alcançando potência de mais de 

150MW por unidade e com queda máxima na ordem de 1900m, trabalhando com a 

energia cinética da água. Possuem como componentes peculiares a haste de 

agulha, cruzeta, agulha, injetor, defletor, pá-concha, freio de janto. (Souza et al.., 

2009) 

Figura 4 - Turbina Pelton. 

 

Fonte: Souza et al.. (2009) 

A turbina hidráulica Francis, patenteada por Samuel Dowd e aperfeiçoada 

por James Bicheno, é de reação e pode ser instalada de várias formas. Horizontal 

implica em um estator ou carcaça em forma espiral e tubo de sucção com curva em 
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cone. Utilizada para desníveis da ordem de 8 a 600m, com potência individual na 

ordem de 850MW. Com desníveis menores de 20m pode ser instalada em caixa 

aberta, podendo ser vertical ou horizontal. O eixo vertical é utilizado para quedas 

médias e grandes. Ainda existe casos com turbinas Francis gêmea ou dupla, com 

dois rotores paralelos no mesmo eixo, sempre horizontal. Um exemplo desta turbina 

é a de Itaipu (ver Figura 3 na p.22). 

As turbinas hidráulicas Kaplan, projetadas por Victor Kaplan, são turbinas de 

reação com um rotor composto por um cubo com pás móveis em forma de asa de 

sustentação. Utilizadas para baixas quedas, com valores na ordem de 70m, com 

vantagens para quedas menor de 20m. Pode ser instalada com rotor axial em caixa 

aberta ou com o uso de caixa espiral de seção transversal circular para alturas 

maiores de 10m. As unidades Geradoras Bulbo usualmente utilizam o rotor Kaplan, 

contudo sua instalação tem a peculiaridade de estar situado dentro do bulbo, imerso 

no fluxo d´água. 

Figura 5 - Turbina Kaplan 

 

Fonte: Souza et al.. (2009) 

A literatura ainda estabelece outras turbinas, desde a axial ou em hélice, 

também conhecida por Propellier, idênticas a Kaplan, porém não possuem o 

movimento das pás; até as tubulares, a origem da Bulbo, que possuem toda a 

unidade geradora imersa na água, no sentido do escoamento, assim como a S e a 

tubular periférica (ou straflo). 
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Ainda há registros de novos tipos de turbina para ancoragem direta no rio ou 

mar, denominadas hidrocinéticas. 

Uma metodologia para a escolha de turbina é feita por Souza et al.. (2009), 

estabelecendo um roteiro, permitindo a seleção do tipo de turbina hidráulica e 

posteriormente indicando o número desejável de grupos geradores. A maior parte da 

literatura apresenta curvas para orientar esta escolha calcadas em vazão e altura da 

queda, como ELETROBRÁS e COPPETEC (2000). Schreiber (1977) apresenta 

critérios objetivos de projeto com relação ao diâmetro e rendimento, das turbinas 

Francis e Kaplan, vem como mapas envolvendo rotação, potência, altura da queda 

em confrontações de variantes para a distribuição de potência. 

Os grupos geradores, conforme citado anteriormente, podem ter 

acoplamento direto entre a turbina e o gerador, através de eixos, podendo ser 

verticais (usualmente em GCH) ou horizontais (em PCHs), porém podem ser 

acoplados com amplificadores de rotação, permitindo projetos diferenciados de 

geradores se considerada a velocidade que a turbina tem. Ainda em PCHs, devido a 

massa reduzida dos geradores, podem-se utilizar, acoplados ao eixo, o volante para 

conferir inércia ao conjunto, absorvendo transientes hidráulicos e magnéticos. 

Quanto aos geradores elétricos para centrais hidrelétricas, também 

denominados hidrogeradores, há possibilidade de utilização de geradores síncronos 

ou assíncronos, porém os síncronos são os “de maior aceitação e historicamente 

mais utilizados, são máquinas elétricas que trabalham com velocidade constante e 

igual à velocidade síncrona, que é uma função da frequência da tensão gerada e do 

número de pares de polos do rotor do GE” (Souza et al., 2009). Com rendimentos na 

ordem de 95% são capazes de produzir energia ativa e reativa. Já os geradores 

assíncronos, ou geradores de indução, que funcionam com velocidade próxima, mas 

não igual, a velocidade síncrona, necessitando de anéis e escovas ou um rotor do 

tipo gaiola de esquilo, precisam de energia reativa para o seu funcionamento e são 

empregadas normalmente em pequenas empresas. 

Quanto aos geradores, ainda podem ter polos salientes ou lisos, porém os 

hidrogeradores normalmente apresentam polos salientes12 com entreferro irregular, 

a fim de suportar os esforços decorrentes da velocidade de disparo. Schreiber 

                                            
 

12
 As usinas térmicas geralmente possuem geradores de polos lisos, os turbogeradores, conforme 

assevera Souza et al.. (2009). 
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(1977) apresenta o pólo do rotor de forma breve, descrevendo unicamente seu 

funcionando no que se refere a magnetização. 

Outro elemento a ser considerado são os eixos e os mancais, gerando 

alguns arranjos possíveis. Em máquinas verticais usualmente tem-se um mancal 

guia na parte inferior do gerador e um mancal guia-escora na parte superior. Caso a 

turbina permita e a velocidade de disparo não seja crítica pode-se utilizar o mancal 

guia-escora na parte inferior (comunicando com a turbina), e ocasionalmente até o 

arranjo conhecido como umbrella o qual traz economia na construção e alocação de 

equipamentos na casa de força por diminuir a altura da Unidade Geradora (Souza et 

al.., 2009). 

Com relação à montagem existe um sistema de códigos que identificam a 

forma como o gerador elétrico será montado, o sistema mais utilizado é o 

Internacional Mounting (IM), código II, previsto na IEC 600-34-7, o qual identifica o 

tipo construção, quantidade e construção das pontas de eixo e posição da instalação 

e sistema de montagem. Este código permite identificar características importantes 

da montagem da unidade geradora. 

A proteção dos geradores possui uma codificação bastante utilizada na área 

elétrica, indicando o grau de proteção, o International Protection (IP), previsto na IEC 

600-34-5, indica a proteção com relação a penetração de corpos sólidos estranhos e 

um segundo algarismo com relação ao grau de proteção com relação a penetração 

de água. Os geradores de centrais hidrelétricas normalmente possuem uma 

proteção padrão para evitar a entrada destes elementos, inclusive com utilização de 

sistemas de ventilação e resfriamento especiais. 

Com relação ao circuito de resfriamento a IEC 600-34-6 estabelece o 

International Cooling (IC), codificação que permite identificar a disposição do circuito 

de resfriamento e o modo de suprimento do meio de resfriamento. Sistema 

importante para a conservação da temperatura do gerador. 
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2.3 SISTEMAS AUXILIARES DAS UNIDADES GERADORAS13 

Os sistemas auxiliares das unidades geradoras englobam todos aqueles 

componentes ou equipamentos necessários para que a turbina e o gerador possam 

funcionar plenamente, sem restrições, pois importam na condução da água e/ou 

manutenção e proteção da unidade geradora. 

O sistema de medição do nível do reservatório, com diversas possibilidades 

de instrumentação14, determina a altura do reservatório, identificando se está dentro 

de valores operacionais (níveis mínimos e máximos). Para os valores de níveis 

abaixo do mínimo e acima do máximo o sistema de supervisão e controle impede a 

partida da unidade geradora pelo não preenchimento de pré-condições de partida. 

Tais restrições existem, pois, a operação fora da faixa projetada podem ocasionar 

danos, à estrutura ou a turbina, decorrentes de vibrações ou cavitação (que corrói o 

aço da turbina pela formação de bolhas de ar em um ambiente de alta pressão na 

caixa espiral, por exemplo). 

Os sistemas de adução de baixa pressão, compostos pelos canais, condutos 

de baixa pressão, chaminés de equilíbrio e câmaras de carga podem também ser 

instrumentados para verificar a salubridade do sistema de adução, porém são dados 

que não são usualmente utilizados para restringir a operação de unidades 

geradoras. 

A tomada d´água “é a obra destinada a captar a água necessária ao 

funcionamento das TH (turbinas hidráulicas), a qual deve conter dispositivos para 

eliminar ou reter o material sólido transportado pela água, que poderiam danificar as 

TH e outros sistemas usados na manutenção” (Souza et al., 2009), podendo ser de 

superfície ou afogadas. Esta estrutura civil está vinculada às comportas hidráulicas e 

a grade. 

A Comporta hidráulica “é o dispositivo mecânico para controlar vazões 

hidráulicas em qualquer conduto livre ou forçado” (Souza et al., 2009), existindo 

algumas comportas típicas como: adufa (entre dois trechos de um encanamento), de 

                                            
 

13
 Devido a notoriedade dos estudos de Souza et al. (2009) e ausência de melhores fontes para 

descrever os auxiliares das unidades optou-se pelo emprego deste bibliografia nesta seção, a qual 
será citada somente quando decorrente de uma citação direta, pressupondo sua utilização enquanto 
paráfrase ou citação indireta nas demais situações. 
14 

Pressostatos, sonares ou radares.
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translação (por deslizamento: gaveta, ensecadeira, cilíndrica e anel; por rolamento 

vagão, lagarta e stoney), por rotação (segmento, setor, tambor, basculante, mitra, 

telhado e visor) e translorotação (rolante). As mais importantes são as da tomada 

d´água, responsável pelo controle da água que movimentará a turbina, e a do tubo 

de sucção, localizada próximo ao canal de fuga, quando a turbina for do tipo reação 

(o qual sé visto de forma pormenorizada mais à frente), existindo para as comportas 

sinais de monitoramento, supervisão e controle (quando previsto). 

A grade da tomada d´água tem como função a retenção de objetos que 

possam danificar as turbinas hidráulicas (por exemplo, troncos de árvores). O limpa-

grade (manual ou automatizado) é um dispositivo acoplado a esta estrutura que 

permite sua limpeza, controlando a perda de carga ocasionada por pequenos 

objetos. A grade normalmente possui instrumentação para averiguar a perda de 

carga (através de um pressostato diferencial), identificando corpos estranhos 

aderidos à grade, podendo inclusive inviabilizar a partida ou forçar a parada de uma 

unidade geradora. 

As válvulas hidráulicas são largamente utilizadas nos sistemas das centrais 

hidrelétricas, inclusive com algumas válvulas de grandes proporções ou importância 

para proteger os sistemas de adução (válvulas de segurança e de alívio de 

contrapressão), de regulação (bloqueio, regulagem, retenção) e de sucção 

(redutoras e reguladoras de pressão). As válvulas usualmente são monitoradas e 

supervisionadas, podendo ter controle caso tenham a possibilidade de execução de 

controles. Ainda é importante frisar que o sistema de regulação de velocidade opera 

mecanicamente através de válvulas (diferenciais, proporcionais, integradoras etc.) 

O sistema de adução da central hidrelétrica, sistema responsável pela 

condução da água até a turbina, pode ser composto, dependendo de alguns fatores, 

de um sistema de baixa pressão e de um sistema de alta pressão. Os sistemas 

ainda possuem como função minimizar transitórios hidráulicos decorrentes de 

fenômenos como golpe de aríete e vórtices. Os sistemas de baixa pressão15 

normalmente não são monitorados com o objetivo de restringir a geração de energia. 

                                            
 

15
 O sistema de adução de baixa pressão utiliza-se de canais, para a condução da água em baixa 

pressão; desarenadores, permitindo a precipitação de sedimentos em suspensão na água; câmara de 
carga, que “é a estrutura que interliga o canal com o conduto forçado” (Souza et al.., 2009); Conduto 
de baixa pressão; túnel forçado de seção circular; e chaminé de equilíbrio, “a estrutura que interliga o 
conduto ou túnel de baixa pressão com o conduto forçado. [...] dimensionada para atender duas 
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O sistema de adução de alta pressão tem no conduto forçado seu principal 

elemento, o qual conduz a massa de água sob pressão, considerando 

necessariamente uma diferença de nível, absorvendo no que for necessária a 

energia potencial. Composto também de blocos de apoio – selas – e de ancoragem, 

é o elemento que absorve vibrações decorrentes de ondas de pressão geradas 

pelos fenômenos mecânicos decorrentes do acoplamento magnético do gerador no 

sistema elétrico. É um sistema que possui atualmente pouca instrumentação. 

Para auxiliar a unidade geradora existem vários sistemas, como os sistemas 

de resfriamento, que são os circuitos responsáveis pelo resfriamento das máquinas 

elétricas, designados pelo International Cooling (IC) das máquinas, previstos na 

ABNT NBR IEC 60034-6:2013, e como ressalta Souza et al. (2009) “embora o 

número de combinações possíveis entre os algarismos característicos seja bastante 

grande, somente algumas delas são encontradas na prática”. 

O sistema de excitação tem como finalidade a produção de corrente 

contínua para produção de campo magnético necessário para o funcionamento dos 

geradores elétricos, podendo ser compostos por excitatrizes rotativas ou estáticas.  

As excitatrizes estáticas utilizam a tensão e a corrente da armadura e 

retificam através de tiristores disparados pelo regulador de tensão. A energia é 

levada ao campo através de escovas e anéis.  

As excitatrizes rotativas podem ser com ou sem comutação. Com comutação 

são geradores elétricos de corrente contínua com excitação shunt ou compound 

acionadas pelo próprio eixo do gerador; inclusive a literatura cita a possibilidade de 

uma outra turbina hidráulica para movimentar esta excitatriz, e consome de 0,5 a 2% 

da energia nominal da unidade geradora.  

As excitatrizes sem comutação, também denominadas brushless ou 

estáticas, são montadas no mesmo eixo do gerador, a tensão induzida é entregue 

diretamente ao circuito do campo, os diodos giram conjuntamente com o eixo e o 

controle é feito pela excitação dos polos fixos. Há uma tendência de uso deste tipo 

de excitatriz para grandes centrais, com geradores elétricos superiores a 50MVA, 

                                                                                                                                        
 

conduções críticas de operação da CH [central hidrelétrica]: Em partida brusca, garantir que não entre 
ar no conduto forçado. Em parada brusca, garantir a estabilidade funcional de si própria e do conduto 
de baixa pressão” (Souza et al.., 2009), absorvendo o golpe de aríete. Não há uma instrumentação 
maciça, exceto para registrar a sanidade do sistema. 
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inclusive devido a sua rapidez (0,01 contra 0,5 a 5s), peso e custo, os quais crescem 

com máquinas com rotações inferiores a 600rpm. 

O regulador de tensão está agregado ao sistema de excitação que tem “a 

função principal de manter a tensão da armadura em seu valor ajustado atuando 

sobre a corrente de excitação do GE síncrono” Souza et al. (2009), controlando a 

potência reativa e contribuindo para a estabilização de transitórios elétricos do 

sistema elétrico, contudo este controle normalmente é proprietário e são poucos os 

dados fornecidos para o sistema digital de forma a permitir um ajuste mais refinado 

de seus algoritmos. 

Os reguladores de velocidade possuem como função manter a unidade 

geradora em rotação constante, mantendo a frequência da tensão gerada, 

independente da carga requisitada pelo sistema (obedecidos os limites 

operacionais). O regulador de velocidade tem uma parte hidráulica, usualmente com 

um sistema com óleo em alta pressão ou com óleo e ar, permitindo o controle da 

vazão de água na turbina através do distribuidor, pás ou bico injetor (dependendo do 

tipo de turbina). Outra parte, eletrônica, realiza o acionamento das válvulas para seu 

adequado ajuste. Os reguladores são de dois tipos: isócronos e com estatismo 

permanente. O isócrono mantém a velocidade de referência, o que permite sua 

utilização para sistema isolados a fim de permitir a conservação da frequência, 

inclusive podendo-se incluir a realimentação, tornando-o com estatismo permanente, 

ou ainda inserindo outras variáveis em regime permanente e transitório de forma a 

conseguir maior agilidade nas alterações16  

O barramento blindado, uma das alternativas mais utilizadas, é o elemento 

que permite a condução da energia gerada para o transformador elevador. Neste 

elemento, assim como no neutro do gerador, são conectados transformadores de 

instrumentação (potencial e corrente) para proteção ou medição, além de 

dispositivos de proteção de surto e aterramento, existindo monitoramento e proteção 

vinculados a eles. 

Os transformadores elevadores servem para elevar a tensão e permitir a 

conexão com a subestação e ao sistema elétrico através das linhas de transmissão. 

                                            
 

16 
Um dispositivo alternativo para microcentrais é “o uso de reguladores de carga em substituição aos 

V convencionais. [...] este tipo de regulador controla rotação da TH através da entrada ou retirada em 
de um conjunto de cargas auxiliares, denominado lastro de resistências.” Souza et al.. (2009)
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Os transformadores elevadores usualmente têm uma larga instrumentação e vários 

mecanismos de proteção mecânicos e eletrônicos. Também possuem em sua 

grande maioria sistemas de proteção contra incêndio próprio. Sem contar com os 

sistemas de ventilação forçada, usuais para os transformadores de grandes 

potências. 

As linhas curtas, existentes nas centrais hidrelétricas, conduzem a energia 

dos transformadores elevadores para as subestações, permitindo sua conexão ao 

sistema elétrico através de disjuntores. Tanto as linhas curtas como estes 

disjuntores possuem proteções e monitoramento. As linhas usualmente possuem 

fibras óticas que permitem a comunicação da central hidrelétrica com a subestação. 

Subestações realizam a interligação entre o GE e os sistemas de 

transmissão ou distribuição ou industrial, normalmente intermediados por 

transformadores. São instalações completas com diversos equipamentos, dos quais 

os principais são as linhas, disjuntores, seccionadoras, chaves de aterramento, TCs, 

TPs, para-raios e eventualmente reatores e outros elementos para absorção de 

reativo ou equilíbrio de fases. 

O sistema digital de supervisão e controle tem como função supervisionar, 

monitorar, controlar, comandar, regular, medir a central hidrelétrica, permitindo sua 

gestão completa, normalmente com fragmentações que permitem operações locais, 

centralizadas ou remotas. São compostas por redes de comunicação, servidores, 

dispositivos lógicos programáveis e equipamentos diversos. Usualmente são 

compostos por muitos subsistemas, permitindo uma distribuição da inteligência da 

planta com vistas a torná-la mais disponível.  

O sistema de proteção trabalha com a “detecção e isolamento de faltas, 

visando à operação normatizada, prevenção de falhas e limitação de defeitos devido 

as falhas. Deve ter como característica: sensibilidade, confiabilidade, velocidade e 

seletividade”(SOUZA et al. 2009) 

A casa de máquinas e os sistemas de descarga não possuem 

necessariamente influência neste trabalho, sendo mero registro. Porém hoje existe 

cada vez mais a necessidade de incluir outros elementos de automação para 

possibilitar uma gestão eficiente da planta. 

Outros sistemas sem encontrados em instalações elétricas que podem 

influenciar na partida e parada de UG ou ainda serem registrados no sistema digital, 
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como sistemas auxiliares elétricos de corrente alternada e de corrente contínua, 

responsáveis pela alimentação de potência e controle de toda a central hidrelétrica.  

2.4 CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS 

Os sistemas de controle fornecem os meios para coordenar a operação e a 

manutenção das centrais hidrelétricas (JARDINI, 1997), tendo como finalidade 

principal o controle da partida e parada da unidade, nas condições normais ou 

emergenciais, e das grandezas envolvidas: frequência, tensão, potência ativa e 

reativa de cada unidade geradora (LIMA, 2009). O IEEE (2006) amplia o conceito 

especificando a coleta de informações do processo, juntamente com o controle, a 

proteção, a supervisão e o monitoramento da central hidrelétrica. 

O controle das unidades geradoras abrange todas as informações e os 

equipamentos necessários para proporcionar o controle da turbina, do gerador e de 

seus auxiliares, incluindo a determinação de arquitetura, hierarquia, localização, 

funções e lógicas esperadas para que o sistema gere energia. 

A arquitetura invoca questões importantes como hierarquia, localização e 

interface dos comandos, as quais estão padronizadas em normas apontadas pela 

IEC (2013a) e IEEE (2006) ou em autores como Jardini (1997) e Lima (2009), sem 

contar as exigências de cada país, no caso do Brasil previstas nos Procedimentos 

de Rede pelo ONS (2009) e futuramente pelos Procedimentos de Geração 

(ProGER). 

A preocupação preliminar refere-se a hierarquia dos controles, importando 

em delimitar como a operação será realizada, de que modo e qual a localização 

destes controles. Na Tabela 1 estão presentes definições da IEC (2013a) para a 

hierarquia, servindo como uma referência para o projeto do controle da unidade 

geradora, pois preliminarmente deve-se estabelecer o tipo de Operação 

(Supervisão). Complementarmente há necessidade de se estabelecer qual ou quais 

os modos de operação de cada equipamento, de acordo com sua importância e 

interdependência com a geração da energia elétrica, podendo ser manual e/ou 
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automático17. E, por fim, a localização dos comandos, as quais poderão ser: local, 

centralizado ou fora da central (através dos centros de operação)18. 

Tabela 1 - Hierarquia de controle de uma central hidrelétrica 

Categoria Subcategoria Descrição 

Operação 
(Supervisão) 

Atendida 
Operadores estão disponíveis para iniciar ações de 
controle a qualquer momento 

Não Atendida 
Os operadores não estão normalmente na central 
hidrelétrica. 

Modo 

Manual 
Para cada operação há necessidade um comando 
separado e discreto por um operador. 

Automático 
Uma sequência de operações são iniciadas com um 
simples comando. 

Localização 

Local 
O controle é local, no equipamento controlado ou em 
sua proximidade 

Centralizado 
O controle é afastado do equipamento controlado, mas 
no interior da planta. 

Fora da Central O controle é externo à Central Hidrelétrica. 

Fonte: IEC (2013a) adaptado, tradução livre. 

Lima (2009), Jardini (1997) e o IEEE (2006) indicam uma série de sinais e 

funções que estão presentes em um sistema de controle de centrais hidrelétricas, 

apresentando exemplos típicos para cada etapa da partida e parada da unidade 

geradora, fixando em conjunto como IEC (2013a e 2012b) as lógicas necessárias, a 

saber: as pré-condições de partida, a partida dos auxiliares, a partida das unidades 

geradoras e as paradas, normal e emergenciais, das unidades geradores. 

2.4.1 Pré-condições de Partida 

As pré-condições de partida apontam os estados que a central hidrelétrica 

deve atender para que seja possível a partida da unidade geradora, englobando 

requisitos técnicos e normativos para sua conexão com o sistema elétrico. No Brasil 

há normas específicas nos Procedimentos de Rede (ONS, 2011) e a previsão de se 

instituir os Procedimentos de Geração (ProGER)19.  

                                            
 

17
 São utilizadas chaves seletoras lógicas (virtuais) ou físicas para escolha do modo de operação. 

18
 Utilizando, igualmente, chaves seletoras, priorizando a localização do comando, usualmente om 

prioridade para operação local para evitar acidentes com o pessoal da operação e manutenção. 
19

 Conforme a agenda regulatória da ANEEL (2016) os Procedimentos de Geração (ProGER) visam 
consolidar e atualizar todos os atos normativos referentes à emissão de outorgas e processos que 
envolvem a gestão das outorgas de geração de energia elétrica. 
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Jardini (1997) exemplifica a pré-condição de partida como uma lógica 

combinacional simples para que existam todas as condições necessárias, sem 

excessão, com relação a normalidade da tomada d´água e dos sistemas de vedação 

da turbina, frenagem, lubrificação e regulação; do posicionamento adequado dos 

disjuntores da unidade geradora, de campo e de serviços auxiliares, das 

seccionadoras, vedação auxiliar, travas manuais do distribuidor, comporta da 

tomada d´água, relés de bloqueio e modos dos reguladores de velocidade e tensão; 

e a seleção dos ajustes dos reguladores de velocidade e tensão. 

No mesmo sentido a IEC (2012a) indica a confirmação das pré-condições de 

partida (prestart condicions satisfied) como um valor necessário para a partida da 

unidade geradora, porém é o IEEE (2006) que fixa de uma forma explícita o passo, 

apontando-o como uma verificação de pré-partida (pre-start checks), o primeiro 

passo da sequência de partida, momento em que são verificados níveis e pressões 

do regulador de velocidade e turbina, bem como a posição de disjuntores, 

seccionadoras, válvulas e outros equipamentos que devem estar pré-posicionados 

para a partida da unidade geradora, confirmando ainda se não existem restrições 

operacionais como, por exemplo, o nível do reservatório. 

Lima (2009) apresenta conforme o IEEE (2006) uma tabela de entradas com 

valores apropriados a uma unidade geradora com turbina do tipo Francis, vertical, 

um formato existente em larga escala no Brasil, preponderante inclusive na base de 

dados utilizadas para a presente dissertação. Apresenta também uma lógica típica 

que acrescenta como entrada a ausência de comandos de parada. 

Pode-se verificar nas lógicas e entradas apresentadas pelas normas e 

autores que IEEE que as pré-condições de partida impedem que a unidade geradora 

possa partir caso haja indisponibilidade de equipamentos ou de condição 

operacional. 

2.4.2 Partida dos Auxiliares 

A partida dos auxiliares é o próximo passo, um passo preparatório para a 

efetiva partida da unidade geradora, o qual muitas vezes é implementada de forma 

integrada à própria partida da unidade geradora, podendo-se verificar na Figura 31 

um exemplo de como pode ocorrer esta integração tendo em vista o processo ser 
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disparado com o comando de partida automática e somente próximo a 100 

segundos é que a partida ocorre efetivamente. 

Figura 6 - Curva da Partida indicando o momento em que auxiliares são acionados 

 

Fonte: Jardini (1997), p. 180 

A IEEE (2006) indica que os sistemas auxiliares da unidade (como as 

bombas de água de resfriamento, o sistema de lubrificação e as bombas de alta 

pressão do mancal escora) devem realizar suas partidas, incluindo ainda outros 

passos como: o distribuidor na posição partida da turbina, o regulador de velocidade 

selecionado em velocidade síncrona, a válvula do conduto forçado da turbina (se 

existir) na posição aberta, os limitadores de taxa de fechamento do distribuidor (se 

utilizados) devem ser aplicados, o regulador de tensão com a excitatriz no manual e 

em automático, com seleção de valores de partida da unidade. 

Lima (2009) indica os principais comandos, de forma análoga e propõe uma 

solução típica para a realidade brasileira, porém apresenta de forma pormenorizada 

os comandos, como por exemplo em relação aos mancais: ligar a bomba de 

circulação do óleo de alta pressão do mancal de escora, ligar a bomba de circulação 

do óleo do mancal de escora, ligar a bomba de circulação do óleo do mancal guia do 

gerador, ligar a bomba de circulação do óleo do mancal guia da turbina entre outros. 

Outro ponto que o IEEE (2006) fixa é a possibilidade da sequência de 

partida ser automática, permitindo que todos os passos sejam realizados sem a 

interferência do operador, resumindo-se ao comando de partir a unidade; e a partida 

passo a passo, possibilitando o operador fazer uma partida gradativa, situação a ser 

determinada em decorrência do tipo de supervisão que se pretende. 
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Um alerta que o IEEE (2016) faz é que o projetista deve priorizar o quanto o 

operador poderá intervir na sequência de partida da máquina, influenciando assim 

em uma subdivisão de passos, inclusive quanto tempo poderão manter a máquina 

daquela forma. 

2.4.3 Partida da Unidade Geradora 

Após a partida dos auxiliares a lógica de partida da unidade é apresentada 

em poucos passos pelo IEEE (2006), permitindo o atingimento da velocidade 

síncrona pela turbina, a excitação do gerador, para permitir a excitação e a 

sincronização da máquina, fixando a seguinte ordem: a liberação da trava do 

distribuidor, o regulador é liberado para realizar a abertura do distribuidor, o 

regulador de tensão é habilitado. Após o distribuidor abrir e a unidade acelerar até 

95% da velocidade nominar então o disjuntor de campo é fechado e após a unidade 

geradora atingir a tensão e frequência desejada pode ser sincronizada no sistema, 

como gerador ou compensador síncrono. 

A partida da unidade geradora pressupõe que todos os comandos de pré-

condições e de partida de auxiliares foram realizadas, iniciando a partida, a qual 

normalmente desenvolve uma sequência, a qual Lima (2009) basicamente replica 

condições apresentadas pelo IEEE (2006). 

2.4.4 Parada da Unidade Geradora 

A sequência de parada pode ocorrer em três situações distintas dependendo 

da existência de faltas, conforme indica o IEEE (2006): a parada normal, a parada 

rápida e a parada de emergência. Por ser mais grave trata-se inicialmente da parada 

de emergência.  

Lima (2009) apresenta 3 tipos de parada de emergência, a saber: parada 

completa de emergência com bloqueio e com rejeição de carga (86E), parada parcial 

de emergência, sem bloqueio e com rejeição de carga (94) e parada completa de 

emergência, com bloqueio, fechamento da comporta de emergência com abertura 

temporizada do disjuntor (86H). 
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Além disto ainda apresenta 2 tipos de parada rápida: parada completa rápida 

com bloqueio e sem rejeição de carga (86M), parada parcial rápida com bloqueio e 

sem rejeição de carga (86P). 

2.4.4.1 Parada de Emergência da Unidade Geradora 

A parada de emergência ocorre quando algum dos dispositivos ou relés de 

proteção atuar para minimizar danos no equipamento onde houve a falha. Segundo 

a IEEE (2016) a parada de emergência é a mais rápida, importando na desconexão 

da unidade, proveniente de relés de proteção ou de uma chave de emergência 

acionada pelos operadores, podendo ocorrer de forma simultânea: trip do disjuntor 

da unidade, desligamento da excitação, regulador de velocidade tem os solenoides 

de parada total e parcial totalmente desenergizados, importando no fechamento do 

distribuidor, Limite do distribuidor em zero, desabilitação da sequência de partida e 

regulador selecionado em pré-condição de partida. 

Esta parada usualmente é também subdividida dependendo do tipo de falta 

que ocorrer usualmente indicadas com o número do relé de bloqueio e com uma ou 

duas letras características para indicar o tipo de falha, apresentando Lima (2009) 

três possibilidades: parada completa de emergência com bloqueio e com rejeição de 

carga (86E), parada parcial de emergência, sem bloqueio e com rejeição de carga 

(94) e parada completa de emergência, com bloqueio, fechamento da comporta de 

emergência com abertura temporizada do disjuntor (86H). 

A parada completa de emergência com bloqueio e com rejeição de carga 

(86E) é a mais rápida e decorre da atuação de proteção com alto poder de 

destruição, normalmente elétrico, iniciando com o disparo (comando de abertura) do 

disjuntor da unidade, ocasionando sobrevelocidade e sobrepressão na caixa espiral 

e conduto forçado. Pode ser desencadeada pela atuação de qualquer destas 

proteções 87G, 87U, 64G1, 64G2, 61G, 51EX, 76EI, 76ER, 21G, 59G, 63TE, 86BF, 

58E1/2, 48EX, 26G, 63G, 1PB20. 

                                            
 

20
 Estas são as proteções usualmente empregadas para este tipo de parada de emergência, todas 

calcadas na tabela ANSI que prevê para cada um dos número combinados com alguma(s) letra(s) 
uma das nomenclaturas a descrição específica como o 87G que refere-se a proteção diferencial do 
Gerador. 
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A parada parcial de emergência, sem bloqueio e com rejeição de carga (94) 

ocorre quando há atuação de um relé 94 devido a uma condição perigosa, porém 

transitória e externa à unidade, permitindo uma rápida sincronização da UG com o 

restabelecimento das condições normais, pois mantêm a unidade em velocidade 

nominal (velocidade em vazio) e operando excitada. Usualmente esta parada é 

ocasionada pela atuação das seguintes proteções: 32G, 78G, 24V/Hz. 

A parada completa de emergência, com bloqueio, fechamento da comporta 

de emergência com abertura temporizada do disjuntor (86H) ocorre quando se 

“identificam a existência de falha no Regulador de Velocidade (sobrevelocidade), no 

sistema de alimentação do óleo de alta pressão (pressão baixa) ou no Distribuidor, o 

que pode levar a unidade à velocidade de disparo”. (Lima (2009)). A abertura 

temporizada evita o disparo da máquina devido à manutenção do acoplamento 

eletromagnético, ademais, com o fechamento da comporta da tomada d´água 

minimiza-se, também, a possibilidade de sobre velocidade. São proteções que 

geram esta parada: 81G, 12M, 33PC, 48M, 63AC, 27-1/2+50EA. 

2.4.4.2 Parada Rápida da Unidade Geradora 

A parada rápida é uma parada que agrupa reles e dispositivos de proteção 

para preliminarmente descarregar a unidade geradora a uma taxa rápida e 

posteriormente disparar o disjuntor da unidade, assim não há sobre velocidade, 

somente sobre pressão na caixa espiral e conduto forçado com menor intensidade 

que o 86E, bem como o disparo do disjuntor não é imediato para não aumentar 

danos com sobre velocidade, segundo Lima (2009) 

A parada rápida geralmente ocorre por conta de um problema mecânico 

como a pressão de óleo do regulador, vibração, alta temperatura dos mancais. A 

parada ocorre de forma bem rápida no que diz respeito ao fechamento do 

distribuidor, porém o disjuntor da unidade não é aberto antes que o distribuidor atinja 

a posição de velocidade sem carga ou a potência em zero. Quando atingida esta 

posição em marcha a vazio a unidade desliga a excitação, o regulador de velocidade 

retorna a posição de pré-condição de partida, o limitar do distribuidor volta a posição 

zero, bem como o regulador é desenergizado com um desligamento parcial. A 

bomba do mancal escora é ligada enquanto a velocidade diminui, momento em que 
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os freios poderão ser aplicados. Por fim desligam-se os auxiliares e a válvula de 

emergência se houver, segundo a IEEE (2006). 

A parada completa rápida com bloqueio e sem rejeição de carga (86M) 

opera em condições decorrentes de defeitos mecânicos, geralmente em decorrência 

das proteções 38ME, 38MG, 38GT, 38OME, 38OGT, 71OME, 71OGT, 71AC8, 64R, 

27EX, 63V2, 71OGG, 39V, 39VT, 60, 48PA. 

A parada parcial rápida com bloqueio e sem rejeição de carga (86P) atua em 

faltas que não tem um alto poder destrutivo, mas que podem trazer riscos ao 

gerador, pontualmente as proteções: 40G, 46G, 49G, 49TE. 

2.4.4.3 Parada Normal da Unidade Geradora 

A parada normal (relé 5) é a parada que é precedida do descarregamento da 

unidade a uma taxa moderada para evitar transitórios hidráulicos para depois abrir o 

disjuntor da unidade. É similar a 86M, porém o fechamento do distribuidor é 

realizado pelo limitador de abertura do regulador de velocidade. Além de poder ser 

uma parada desejada pode ocorrer por 80AG ou partida incompleta conforme afirma 

Lima (2009). 

A parada normal assim como a sequência rápida prioriza a retirada da carga, 

fechando o distribuidor até a posição inicial. Pode ser utilizada tanto em situação de 

rotina como para várias entradas anormais de nível, pressão, vazão de natureza 

menos crítica. Por fim, assim como na parada rápida a unidade é levada até a 

posição inicial do distribuidor ou a carga zero para encerrar a parada, segundo a 

IEEE (2006). 

2.4.4.4 Estados Estáveis  

As lógicas fixadas nestas funções permitem identificar estados estáveis 

esperados da unidade geradora: Unidade parada (pré-condições de partida 

satisfeitas), Unidade pronta para a partida (partida dos auxiliares executada), 

Unidade em marcha desexcitada (partida das unidades antes da excitação), Unidade 
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em marcha excitada (Unidade pronta para a partida) e Unidade sincronizada (após a 

sincronização). 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

O conhecimento dos elementos que compõem uma central hidrelétrica 

permite uma compreensão do elevado número de componentes e equipamentos que 

precisam interagir de forma eficaz e segura para a geração de energia elétrica com 

qualidade. Adicionalmente, são importantes alguns cuidados para a construção das 

diversas lógicas de controle, inclusive das que não são esgotadas na parte 

específica, tendo em vista que esta dissertação versa sobre lógicas de partida e 

parada. 

Importante pontuar que as peculiaridades geradas pelas diferentes 

montagens possíveis, muitas vezes amadurecidas nas fases de construção dos 

empreendimentos (estudos preliminares, projeto básico e projeto executivo), 

justificam a utilização de um sistema inteligente para agilizar a construção de 

soluções no campo da lógica, aproveitando o conhecimento especializado e o capital 

humano presente em soluções consagradas pela sua própria implantação. 
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3 RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS 

A construção de um Sistema Inteligente para projeto de lógicas de partida e 

parada de centrais hidrelétricas demanda a seleção de uma técnica de Inteligência 

Artificial21 (IA) para resolver o problema proposto. A seleção da técnica de IA partiu 

da disponibilidade de dois elementos: especialistas e acervo técnico. Em vista desta 

realidade, duas técnicas são indicadas de plano: Sistema Especialista (SE) ou 

Raciocínio Baseado em Casos (RBC). A opção pelo RBC deveu-se pela 

possibilidade de retenção de conhecimentos e da experiência acumulada pela 

empresa em um acervo técnico, o qual igualmente traduz o capital intelectual da 

organização, calcado no capital humano dos especialistas da área22. 

A abordagem do RBC acompanha um roteiro interessante traçado por 

Wangenheim et al. (2013a), subdividindo em sete itens a análise da técnica: 

elementos básicos do RBC, apresentado uma visão geral da técnica e de seus 

principais componentes; representação do conhecimento, demonstrando as formas 

em que os casos podem ser representados; cálculo de similaridade, apontando 

técnicas de identificação de casos semelhantes; recuperação de casos, apresentado 

as formas de seleção do caso pertinente; reutilização de casos, indicando como é 

realizada a construção da solução; revisão do caso, indicando a forma como o caso 

é revisado para verificar se a solução é efetivamente adequada, validando-a; 

retenção do caso, apresentando a forma como a nova solução passa a contar como 

um novo caso na base de casos. 

Com esta visão será possível demonstrar a pertinência do uso da técnica 

para gerar uma lógica de partida e parada de central hidrelétrica com base no 

acervo técnico de uma empresa, denotando a necessidade de tratamento de dados 

e especificando as vantagens e possibilidade de evolução deste sistema. 

                                            
 

21
 Segundo Russell; Norvig (2013) a IA é um campo recente das ciências e engenharias que constrói 

metodologias e/ou técnicas para que as máquinas que emulem o pensamento, como humano ou de 
forma racional, ou agem, executando funções, como humanos ou de forma racional. 
22

 Neste sentido Lotz; Burda (2015) indicam a importância da conservação do capital intelectual da 
organização, valorizando o capital humano detentor de conhecimentos especializados. Possoli (2012) 
aponta a necessidade de gestão do conhecimento, presente em parte no capital intelectual da 
organização consolidado em seu acervo técnico, o qual deve promover o compartilhamento, 
circulação e aperfeiçoamento do conhecimento construído por uma empresa conforme aponta  



42 

 

3.1 ELEMENTOS BÁSICOS DO RBC 

O Raciocínio Baseado em Casos (RBC) tem origem nos trabalhos de 

Schank; Abelson (1977) sobre scripts, goals, plan entre outros temas, os quais 

evoluíram para o conceito de memória dinâmica de Schank (1982), fixando um 

modelo cognitivo com pacotes organizados de memória e de suas conexões23, teoria 

revista pelo próprio Schank (1999). 

Schank (1999) conceitua o RBC como um método de solução de problemas 

guiado por experiências passadas, os casos, uma aplicação comum de memória 

dinâmica, revista com bases em um trabalho com Riesbeck; Schank (1989). 

Luger (2013) identifica a técnica do Raciocínio Baseado em Casos (RBC) 

como uma das formas que especialistas humanos podem usar para resolver 

problemas, porém diferente das regras heurísticas e de modelos teóricos, com base 

em casos, que são exemplos de problemas passados e suas soluções. 

Wangenheim et al. (2013a) apresenta o RBC como enfoque para a solução 

de problemas e aprendizado baseado em experiência passada, cuja resolução 

engloba a recuperação e adaptação dos casos. 

Martins (2003) acrescenta às definições do RBC para a utilização de casos 

antigos a necessidade de explicar, criticar ou raciocinar novas situações ou 

soluções. Borges (2015) contribui com a discussão indicando a possibilidade de 

conhecer a técnica como método de raciocínio particularmente independente da 

aquisição dos casos, um paradigma de aprendizagem de máquina, ou método de 

aprendizagem incremental, devido a possibilidade de realimentação do sistema. 

Pode-se concluir que o RBC é um método de resolução de problemas que 

tem como base a recuperação e reutilização de conhecimento anterior, condensado 

em uma base de casos. A esta visão geral podem ser agregadas características 

importantes como adaptação, validade da solução e elementos auxiliares como 

explicações, críticas, raciocínios. 

                                            
 

23
 Neste sentido constrói um sistema aberto com pacotes de memória organizada (MOP, do inglês 

Memory Organization Packet) e pacotes de temáticos de organização (TOP, do inglês Thematic 
Organization Packet). O MOP é a coleção organizada de informações de uma entidade, um conceito; 
e o TOP é a representação da informações, com suas interações, especialmente as indesejáveis, 
conforme analisado também por Campbell (2013) 
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O RBC por estar calcado nas experiências passadas, é diverso do SE, e, 

segundo Schank (1999), não necessita da construção de regras complexas, nem de 

um vasto domínio de uma área de conhecimento24. 

Apesar da aparente simplicidade levantada a base dos casos é a primeira 

preocupação do engenheiro do conhecimento, visto trata-se do elemento vital deste 

sistema inteligente,  

Wangenheim et al. (2013a) definem o caso como “uma peça de 

conhecimento contextualizado representando uma experiência ou episódio 

concretos. Contém a lição passada, que é o conteúdo do caso e o contexto em que 

a lição pode ser usada” (p. 75) 

Luger (2013) indica dois caminhos para obtenção dos casos: processo de 

engenharia do conhecimento empreendido por especialista humanos ou simples 

armazenamento de soluções de problemas já aplicados com sucessos ou fracassos. 

Para Wangenheim et al. (2013a) os casos devem apresentar descrição do 

problema e da solução, desenvolvendo seus objetivos, restrições e atributos; 

permitindo a contextualização do domínio de conhecimento em que será aplicado. 

Com a definição da representação dos casos há possibilidade de minimizar 

a intervenção de especialista humano, conforme Luger (2013), pois o conhecimento 

já estará ordenado de forma a diminuir a complexidade da entrada de dados. 

Assim denota-se a importância de se organizar adequadamente o 

conhecimento de forma a facilitar a implementação do modelo de conhecimento, o 

qual deve ser construído pelo conjunto de esforços de especialistas da área e do 

engenheiro de conhecimento. 

Outra questão relevante é a tolerância do RBC com conhecimentos 

inconsistentes, incompletos e, até, os não racionais – aqueles conhecimentos 

segundo Schank (1999) cuja complexidade e origem não permitem a construção de 

regras simples, corroborado por outros autores25. 

Os casos, em vista de sua formatação, permitem a condensação de 

informações disponíveis, podendo o engenheiro do conhecimento estabelecer 

métricas para contornar as questões relativas a inconsistência, incompleteza e a 

ausência de regras formais sobre o conhecimento desposado. 

                                            
 

24
 Apesar de ser desejável, o domínio da área de conhecimento não é uma condição imprescindível. 

25
 Borges (2015), Wangenheim et al.. (2013), Luger (2013) e Martins (2003) 
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Wangenheim et al. (2013) pontua a facilidade para construir aplicações 

utilizando o RBC, tendo em vista a iteratividade com os usuários e a possibilidade de 

deduzir e justificar ações e decisões de forma simples ante outras técnicas. 

Ultrapassada esta primeira abordagem sobre a importância de 

particularidades sobre a representação dos casos e esta visão de 

generalização/indução decorrente da técnica, visto permitir a busca de casos 

particulares com base na generalização da base de dados e posterior adaptação, 

importante visualizar os elementos básicos do RBC. 

Wangenheim et al. (2013) indica como elementos básicos do RBC: 

representação de conhecimento, medida de similaridade, adaptação e aprendizado. 

Já para Martins (2003) os elementos básicos podem ser condensados como: 

Recuperação (processo primário), combinação das soluções (processo Secundário), 

Adaptação, Justificativa, Crítica, Avaliação e Armazenamento (processo adjunto). 

A estrutura comum de um RBC identificada por Luger (2013) sintetiza-se em: 

recuperar, adaptar, aplicar e reter. 

Apesar de não estar claro como um elemento, a primeira abordagem a ser 

realizada, corroborada por todos os autores, é a representação do conhecimento, 

visto permitir a compreensão e complexidade da representação do ser humano para 

que possa ser computado, para que se permita a emulação do pensamento humano. 

O cálculo de similaridade permite que o RBC verifique em sua base de 

conhecimento a existência de um caso, total ou parcialmente relevante, para a 

solução de um problema novo ou atual. É parte da recuperação do caso o cálculo de 

similaridade. 

A adaptação permite a sistemas RBC avançados possam ajustar os casos 

que não são idênticos, porém similares, para fornecer a solução à necessidade 

encontrada. Esta é a ferramenta da reutilização de casos, visto possibilitar ao 

usuário uma primeira adaptação dos casos para a utilização. 

O Aprendizado permite a evolução constante do RBC ao armazenar as 

soluções dos casos atuais, incrementando a base de dados com as soluções 

utilizadas, pois permite o armazenamento de soluções bem-sucedidas como casos 

novos na representação de conhecimento. Este é o passo para a retenção da 

solução, porém deve ser precedido da revisão.  
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O funcionamento deste sistema consiste no que se pode denominar de ciclo 

do RBC, contendo pelo menos quatro tarefas, e para as visões mais avançadas seis 

tarefas: originalmente é a sequência recuperar, reutilizar, revisar e reter. Na visão 

mais aperfeiçoada tem-se a recuperação, reutilização, revisão, reter, revisar e 

rearmazenar. 

Figura 7 - Ciclo do Raciocínio Baseado em Casos 

 

Fonte: Von Wangenheim; Von Wangenheim (2003) 

O ciclo do RBC da Figura 7 permite a visualizar a técnica em sua visão 

básica pois com base em um novo caso, o problema, é realizada a recuperação, 

extraindo da base de casos aqueles mais similares, adequados à utilização. Após, é 

realizado o reuso, adaptando os casos de forma a buscar uma solução mais 

refinada, próxima da necessidade. Realiza-se a revisão da solução com vistas a sua 

confirmação através da análise do especialista ou mesmo de simulação. Por fim o 

ciclo prevê a retenção do caso, ampliando a base de casos e permitindo refinar 

consultas futuras. 

Para construir este ciclo de forma eficiente o primeiro passo é, efetivamente, 

a construção do caso, o qual requer a escolha das técnicas adequadas para 

representar o domínio de conhecimento da área inquirida, sem contar a 

conformação dos casos, os quais devem permitir a explicitação do conhecimento 

efetivamente requerido. 



46 

 

3.2 REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Caso é toda a representação que contém o problema e a solução, 

apresentando uma descrição das experiências adquiridas com este aprendizado. No 

presente caso a solução buscada é a construção da lógica, que seja construída uma 

ou várias expressões lógicas representando como uma determinada Central 

Hidrelétrica deve ser programada para propiciar a partida e a parada da máquina. 

Um caso é uma peça de conhecimento contextualizado 
representando uma experiência ou episódio concretos. Contém a 
lição passada, que é o conteúdo do caso e o contexto em que a lição 
pode ser usada. (Wangenheim et al. (2013), p.75) 

Cada caso tem que apresentar dados concretos que auxiliem a decidir qual 

lógica utilizar, podendo ainda conter conforme pontua Wangenheim et al. (2013) “os 

efeitos da aplicação da solução ou a justificativa para aquela solução e sua 

respectiva explicação”.  

A representação do conhecimento, através dos casos, pode englobar dados 

administrativos, como data de criação, nome de quem incorporou ao sistema, entre 

outras informações necessárias para a conservação do registro do conhecimento. 

Há possibilidade de criar casos abstratos, realizando a subsunção de 

experiências adquiridas em um conjunto de situações ou através da compilação de 

informações normatizadas ou ainda indicadas pela revisão bibliográfica ou outra 

técnica de análise formal do conhecimento, como ocorre no caso dos guias do IEEE 

(2006), IEC (2013a) e da ELETROBRÁS e COPPETEC (2000). 

Nesta mesma direção pode-se utilizar de repositórios de conhecimento, que 

são os conhecimentos gerais que podem constar do RBC em conjunto com os casos 

acerca de um domínio específico do conhecimento, citando Wangenheim et al.. 

(2013) quatro tipos de repositórios: Vocabulários (incluindo help desk ou frequently 

asked questions - FAQs); casos concretos experimentados anteriormente com uma 

metodologia diferente; conhecimento sobre como identificar os casos úteis 

(similaridade), levando em conta a peculiaridade de cada sistema; e o conhecimento 

de como adaptar os casos recuperados para satisfazer plenamente as 

necessidades. 

Os casos, organizados em uma base de dados, devem relatar segundo 

Wangenheim et al. (2013a) preferencialmente casos positivos, porém podem sugerir 



47 

 

contribuições negativas, posição da qual não é afeto Luger (2013), visto que o 

registro dos fracassos, assim como acentua também Schank (1999), serve para 

indicar o caminho que não se deve seguir para a apresentação de uma solução, ou 

seja, contribuições negativas permitem a construção do conhecimento. 

As formas e tamanhos dos casos podem ser variados. O conteúdo de cada 

caso deve depender do domínio de aplicação específico e o objetivo do raciocínio. 

De forma prática deve-se considerar a funcionalidade da informação e a facilidade 

de aquisição da informação. 

São componentes básicos ou principais: problema e solução. 

o o problema que descreve o estado do mundo quando o caso ocorreu; 

o a solução que postula a solução derivada para aquele problema. A 

solução pode também ser uma ação, um plano ou uma informação útil 

ao usuário. (WANGENHEIM et al., 2013) 

Uma questão importante é que para cada problema, em tese existe uma 

solução, porém a solução pode ser composta de outros elementos, como as razões 

associadas à solução e outros elementos que permitam identificar como encontrar a 

solução. 

A representação do conhecimento deve ser adequada aos dados disponíveis 

e sua utilização, investindo no tratamento dos dados através da utilização de 

intervalos para pontuar características que números reais possam trazer, por 

exemplo. 

A estrutura de dados segundo Luger (2013) comporta várias técnicas, 

apontando como, por exemplo, a utilização de tuplas relacionais, de árvores de 

provas, de regras de situação-ação. Aponta como ponto chave a seleção de 

características salientes para a indexação e recuperação de casos, indicando como 

regra a utilização dos objetivos e necessidades do sistema. 

Ademais, a descrição pode incluir: objetivos (o que pretende), restrições (o 

que não desse ser considerado) e atributos (natureza dos dados e relacionamento 

entre eles). A descrição deve, pois, incluir toda a informação explicitamente 

considerada bem como as relativas àquele tipo de caso (dados específico e 

conhecimento geral). Com relação a descrição da solução a primeira situação a ser 

analisada é como a solução é apresentada. Wangenheim et al. (2013) enumera 

várias possibilidades como um projeto, um plano, um algoritmo, uma classificação, 

uma descrição. 
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A solução, o conjunto de passos do raciocínio ou justificativas utilizadas, 

soluções alternativas não utilizadas e suas razões, soluções inaceitáveis, 

expectativas de resultados (caso o conhecimento possibilite). A representação da 

solução pode ser desde uma descrição até ponteiros para outros documentos ou 

conjuntos de informações relevantes.  

Importante apontar o resultado da solução, incluindo um feedback do mundo 

real, em outras fases do uso do RBC para que se possa indicar caminhos para quem 

for utilizar o sistema. Pode ser indicado, segundo Wangenheim et al. (2013): 

o o resultado em si; 

o se o resultado atingiu ou violou as expectativas; 

o se o resultado foi um sucesso ou um fracasso; 

o explicação da violação de expectativa ou do fracasso; 

o estratégia de solução adotada; 

o o que poderia ter sido feito para evitar o problema; 

o apontar para a próxima tentativa de solução. 

A representação dos casos depende do formalismo escolhido para 

representar o conhecimento, importando em uma linguagem que pode admitir 

sintaxe e semântica própria pontua Wangenheim et al.. (2013) 

Os objetivos da representação do conhecimento são: 

o definição das entidades do domínio de aplicação em questão; 

o descrição das dependências e relacionamentos entre entidades do 

domínio; 

o manutenção/replicação da estrutura do domínio de aplicação; 

o prevenção da representação redundante de conhecimento; 

o suporte à definição da similaridade e adaptação de soluções. 

(WANGENHEIM et al., 2013) 

Os casos podem ser representados como textos, fórmulas matemáticas, 

imagens. Alguns conhecimentos podem requerer representações adicionais, em 

vista de não possuírem uma linguagem com semântica e sintaxe própria, os 

formalismos, expondo o caráter informal do conhecimento, que por sua vez traz a 

arbitrariedade do interlocutor. Wangenheim et al. (2013) pontua alguns dos 

formalismos utilizados: representação atributo-valor, um item de dado pode ser 

representado por um par atributo-valor; representações orientadas a objetos, os 

quais descrevem o domínio fragmentando-o com relação aos seus objetos; grafos 
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ou árvores, inclusive por grafos dirigidos ou não, com atribuição relacional; e redes 

semânticas (um tipo específico de grafo em forma de rede). 

Uma árvore é um grafo acíclico dirigido com um nodo especial: o nodo raiz 

da árvore. Uma árvore k-d é uma árvore de pesquisa binária k-dimensional, que e 

compõe a base de casos iterativamente em partes menores, conforme Wangenheim 

et al. (2013) 

Casos podem ser complexos e serem construídos de forma a conterem 

outros casos ou serem repartidos, gerando recortes ou fragmentos. A escolha desta 

solução pode trazer consequências de ordem prática com dificuldades, por exemplo, 

no cálculo de similaridade ou na possibilidade de generalizações, alerta 

Wangenheim et al. (2013) e Luger (2013). 

3.3 CÁLCULO DE SIMILARIDADE 

O cálculo de similaridade utiliza-se de técnicas para encontrar os casos 

similares, existindo uma larga literatura sobre o tema, vez que a busca constitui uma 

das subáreas estudadas na Inteligência Artificial (IA). 

Russell e Norvig (2013), Bittencourt (2006), Luger (2013) e Coppin (2016) 

exemplificam técnicas de buscas, métodos interessantes para encontrar soluções de 

uma forma geral, versando sobre busca heurística, em profundidade, amplitude, 

virtuais combinatórias, entre outras. Porém, existem estratégias mais utilizadas e já 

registradas para a área específica do RBC. 

Martins (2003) indica como técnicas ou estratégias de recuperação a 

similaridade (técnica computacional) e o indexing (técnica de representação), ou 

ainda aplica as duas técnicas de forma híbrida, calculando a similaridade e a 

estrutura indexada que conecta os casos armazenados. 

Para Luger (2013) a definição de similaridade deve buscar os resultados  em 

um vocabulário apropriado, com características altamente relevantes. Este 

vocabulário deve ser definido pelo engenheiro do conhecimento, o qual fixa dentre 

um grande número de informações e propriedades de um caso o que realmente é 

necessário para a solução, tanto pela experiência, como pela importância. 

Apresenta Martins (2003) ainda o caso “como um esquema compreendendo 

um conjunto de pares de valores de atributos, isto é, descrições” (p.61), podendo a 
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similaridade ser local ou global, envolvendo diversas funções de casamento, como: 

função casamento do vizinho próximo, função casamento contraste de Tversky 

(CCT), Função casamento do Cosseno (CC), Função casamento do Cosseno 

Modificada (CCM). 

A determinação de exemplos de casos adequados, que não 
precisam necessariamente ser idênticos à situação atual, é um dos 
problemas centrais desta técnica da Inteligência Artificial. 
(WANGENHEIM et al. 2013) 

Para cada caso é calculado um valor de similaridade, conforme 

Wangenheim et al. (2013) aponta, existe uma métrica para identificar graus de 

similaridade, atribuindo para cada caso, de acordo com a consulta, um grau de 0.0 

(nenhuma semelhança) até 1.0 (igualdade), permitindo sua seleção. 

Uma questão importante é que a similaridade pode ser calculada de uma 

forma global ou local, permitindo, de acordo com o arranjo, a obtenção de 

similaridade global e local, o que implica uma preocupação da forma como os casos 

são constituídos, em que formalismo para que possa gerar uma facilidade na 

análise. Outra possibilidade é a utilização de pesos, para indicar níveis de 

importância da similaridade encontrada, o que auxilia na construção da similaridade 

global com a similaridade parcial. 

A similaridade direciona a recuperação e indica sua utilidade, possibilitando 

a identificação de soluções próximas, trata-se, pois, de uma técnica importante, da 

qual deriva o conceito de índices de casos, pois com eles pode-se trabalhar de uma 

forma mais ágil a questão da similaridade, o que é útil inclusive para diversos tipos 

de base de casos, com números, símbolos e texto. 

A similaridade dos casos varia de acordo com a forma como estes são 

construídos, podendo ser encontrada facilmente quando utilizam-se símbolos 

ordenados, em taxonomias nas suas diversas gradações, na representação a 

orientada a objetos permitindo a identificação de objetos ou atributos, bem como nas 

entidades de informação das redes de recuperação de casos (para os quais pode-se 

também utilizar a técnica de relevância, similar aos pesos), as árvores k-d também 

podem gerar uma estrutura pré-compilada para recuperação eficiente com medidas 

de similaridades com técnicas como partição mediana, partição máxima e distância 

interquartil (e utilidade de categoria, medida de entropia e medida de similaridade 

média). 
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Tabela 2 - Tabela indicando uma formulação do Cálculo do Valor de Similaridade Global 

 

Fonte: Wangenheim et al. (2013) 

A utilidade é um ponto central, visto que a utilidade da solução decorre da 

similaridade da descrição do problema, devendo: solucionar o problema, evitar erros 

anteriores, solução eficiente (mais rápida), ofereça a melhor solução (critério de 

otimalidade26), solução com lógica para o usuário. Outra imposição é a preferência 

pelo mínimo de modificações, evitando custos decorrentes a adaptação. 

A área que cuida do conceito de similaridade é a engenharia do 

conhecimento, definindo para cada domínio esta métrica. Segundo Burkhard, citado 

por Wangenheim et al. (2013), as premissas são similaridade entre a questão atual, 

baseada em fatos a priori, devendo prover uma medida. 

Para o RBC a similaridade, coloquialmente identificada como 

correspondência ou co-ocorrência de atributos ou características deve ser ampliada, 

gerando o conceito de meta de recuperação, a qual é: 

Uma meta de recuperação explicitamente coloca o objeto a ser 
reutilizado, a finalidade de sua reutilização, a tarefa relacionada à 
reutilização, o ponto de vista específico e o contexto particular. 
(WANGENHEIM et al. 2013) 

                                            
 

26
 Conforme anto Wangenheim et al. (2013), p.115, “O conceito de uma solução otimal, em contraste 

com uma solução ótima vem das ideias do economista estadunidense Pareto, que durante a 
depressão econômica americana formulou o conceito de pareto-otimalidade. Uma solução otimal não 
é necessariamente a melhor possível, mas é uma solução dependente de vários critérios, em que a 
melhoria de um deles implica necessariamente a piora de outro”. 
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Pode-se, por exemplo, utilizar um gabarito contendo: objeto, finalidade, 

processo, ponto de vista e ambiente. Para encontrar a similaridade é necessário 

definir os atributos que não utilizados para a comparação, eles são denotados 

índices, devendo seguir uma métrica: 

Os índices de um caso são combinações de seus atributos mais 
importantes, que permitem distingui-lo de outros e identificar casos 
úteis para uma dada descrição de problema. (WANGENHEIM et al. 
2013) 

As entidades de informação (EI - a menor parte do conhecimento) de um 

caso podem, pela sua magnitude, servir para constituir, ou não, índices, de acordo 

com seu contexto, concluindo Wangenheim et al. (2013) que “toda entidade de 

informação relevante para a recuperação deve ser um índice”. 

As propriedades básicas para o índice são: facilidade de extração de casos 

armazenados, o índice deve ser útil e disponível, deve categorizar os casos em 

dimensões interessantes. 

Os métodos para seleção de índices adequados são automáticos ou 

manuais. Manualmente deve-se selecionar as entidades de informação relevantes 

para decidir sobre utilidade27. São técnicas automáticas: estatística exploratório 

(para encontrar EIs preditivas no domínio), baseada em diferenças (índices de 

diferenças dos casos), generalização (identificando conjuntos comuns com casos 

abstratos – protótipos), e indução (com EIs preditivas). Estas são técnicas 

tradicionais de recuperação de informações e de gerência de bancos de dados.  

Os modelos formais de similaridade têm seu lugar, buscando a reflexividade 

(um objeto é similar a ele mesmo), simetria (se um objeto A é similar a B, então B é 

similar a A), transitividade (se A é similar a B, B é similar a C, então A é similar à C) 

e monotonicidade (a similaridade de A e B cresce monotonicamente com o aumento 

das correspondências e diminuição das diferenças).  

                                            
 

27
 Para Wangenheim et al. (2013), p. 122, os passos são: “• Quais são as entidades de informação 

(EIs) características que descrevem o objeto a ser recuperado? • Qual informação é necessária para 
a execução da tarefa relativa ao objetivo específico do ponto de vista particular no contexto dado 
(veja tabela 5.1 na página 119)? • Qual informação é necessária para a identificação e seleção de 
objetos adequados? • Quais características do objeto possuem impacto na solução com sucesso da 
descrição de problema dada? • Quais aspectos dos casos foram relevantes para soluções 
encontradas no passado? • Quais EIs permitem a discriminação entre objetos? • Que qualidade 
mínima os objetos precisam possuir para manter a sua identidade ?” 
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Citando Wess pontua Wangenheim et al. (2013) que há três formas 

diferentes de conceito de similaridade: como predicado (relação entre objetos e 

fato), relação de preferência (fixando graus de similaridade) e medida (quantificando 

o grau de similaridade). 

A formalização mais conhecida é a medida de similaridade28 ou medida 

numérica de distância29, transformando-se em uma função que tem como requisito a 

reflexividade e a simetria. 

Para similaridade global em RBC são utilizados alguns modelos para 

encontrar a medida de similaridade global, entre eles tem-se a técnica: nearest 

neighbour (utiliza a distância geométrica de dois pontos)30, tabela de contingências 

(ideal para representações de EIs binárias)31, estratégia otimista ou pessimista 

(otimistas desconsideram diferenças e supervalorizam similaridades, enquanto 

pessimistas fazem o oposto), medidas de similaridades simétricas invariante (a 

ausência de um atributo significa o oposto), medida de similaridade assimétrica 

(necessidade de um coeficiente para pontual a assimetria, o coeficiente-S), modelo 

de contraste (baseado na teoria dos conjuntos de Tversky, desenvolvido para a área 

de psicologia, contem regras de contraste e conjuntos de atributos). Outros 

elementos importantes são a frequência dos valores, quantidade de alternativas, 

ajustes para dados incompletos e dados não binários. 

A similaridade local é calculada usualmente com a igualdade, porém, 

dependendo da representação, outras medidas podem ser utilizadas como, para 

similaridade de números pode-se utilizar a função escada, linear, assintótica, 

escalar; para a similaridade símbolos tem-se a ordenação, simetria, conjuntos, 

interseção, inclusão de consulta, elemento máximo, intervalos e taxonomia; para 

strings tem correspondência exata, correção ortográfica, contagem de palavras, taxa 

da maior substring comum; similaridade de objetos, com nodos e folhas, similaridade 

intraclasse, interclasse, diferenças semânticas de nodos, interclasse entre objetos 

                                            
 

28
 Segundo Wangenheim et al. (2013) “A medida de similaridade é a formalização de uma 

determinada filosofia de julgamento de semelhança através de um modelo matemático concreto” 
29

 Trata-se de uma tradução ou modelo geométrico segundo Wangenheim et al. (2013), permitindo o 
encontrol de uma métrica, buscando um espaço para se trabalhar a similaridade. 
30

 Nesta técnica aponta-se para a distância euclidiana, a distância euclidiana ponderada, a métrica do 
quarteirão (ou distância de Manhattan). 
31

 Utiliza a distância de Haaming, que, segundo Wangenheim et al. (2013), p. 135, “é definida como o 
número de bits divergentes em dois vetores x e y de mesmo tamanho” e utiliza o coeficiente de 
casamento simples. 
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concretos e entre objetos abstratos, valor qualquer no caso, valor qualquer na 

pergunta e incerteza. 

O cálculo da similaridade é parte fundamental para a recuperação dos casos 

na etapa de casamento e de seleção dos casos.  

Para Martins (2003) o recuperador busca o Grau de casamento (Gcas) é a 

medida que permite a seleção do caso mais adequado. Ainda afirma que a 

vantagem da recuperação é que podem ser recuperadas informações importantes 

sobre as soluções de problemas anteriores. 

3.4 RECUPERAÇÃO DE CASOS 

Martins (2003) define a recuperação de casos como o processo no qual um 

caso ou conjunto de casos é recuperado da memória. Este processo divide-se em 

dois momentos: chamada de casos anteriores, utilizando-se dos índices para a 

chamada, e seleção do melhor subconjunto de características, realizando a 

combinação ou determinação da similaridade dos problemas. Levanta-se o problema 

de determinação de situação, apontando o autor para a necessidade construção do 

conhecimento de forma a permitir a geração de características derivadas. O 

algoritmo de recuperação deve-se respaldar nos índices. 

A Combinação das Soluções, segundo passo da recuperação para Martins 

(2003) é a fase que aponta a possibilidade de estratificar as soluções selecionadas, 

possibilitando uma combinação para a nova solução, apontada como ballpark 

solution. Aponta o autor para a necessidade de se subdividir o problema, invocando 

ainda a elaboração do processo de adaptação e a seleção da adaptação adequada 

(por exemplo, será a primeira adaptação? Como mensurar?). 

“Raciocínio baseado em casos (RBC) é um dos paradigmas 
emergentes da modelagem do raciocínio humano (ciência cognitiva) 
e da construção de sistemas inteligentes de computador (Inteligência 
Artificial). RBC é um sistema no qual o entendimento e o raciocínio 
são vistos como um produto dos processos subjacente à memória, 
que são: memorização (armazenamento) e lembrança (recuperação). 
No RBC, o processo de recuperação objetiva recuperar o mais útil 
caso prévio da memória de casos a fim de solucionar o novo 
problema e ignora outros casos irrelevantes.” (Martins (2003), P.60) 
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A recuperação para Luger (2013) consiste em determinar a similaridade do 

problema atual com aqueles presentes na memória, base de casos, busca-se 

características comuns e significativas, indexando-as para promover a eficiência da 

recuperação. 

A busca da solução útil, segundo Wangenheim et al. (2013), envolve a 

recuperação de casos que pode ser dividida em três tarefas: assessoramento da 

situação, casamento e seleção. Executadas nesta ordem buscam: 

1) Assessoramento do usuário para apontar os dados que possui do caso a 

ser solucionado, assim pode gerar uma primeira consulta, ou 

“assessoramento da situação objetivando a formulação de uma consulta 

representada por um conjunto de descritores relevantes da situação ou 

problema atuais”. (idem, p. 168) 

2) Casamento, momento em que retorna um conjunto de casos que sejam 

suficientemente similares ou “casamento, objetivando a identificação de 

um conjunto de casos suficientemente similares à consulta” (ibidem, p. 

168) 

3) Seleção, trabalho sobre o melhor ou conjunto de melhores soluções para 

o dado inicialmente informado ou “seleção, que escolhe o melhor 

casamento ou casamentos com base no conjunto de casos selecionado” 

(ibidem, p. 168) 

Um ponto importante é que há possibilidade de realizar estes passos mais 

de uma vez, inclusive podendo-se alimentar sucessivamente os dados de entrada e 

refinando o casamento e seleção, possibilitando a busca de uma solução cada vez 

melhor. 

Vários são os métodos que podem ser utilizados, incluindo cálculos 

sequenciais até estruturas de indexação especiais. 

O objetivo da recuperação de casos é encontrar um caso ou um 
pequeno conjunto de casos na base de casos que contenha uma 
solução útil para o problema ou situação atual. (WANGENHEIM et al. 
2013) 

Assessoramento é um modelo mais complexo, exige conhecimento e muitas 

vezes exige interação pró-ativa com o usuário. Nesta situação o caso real pode ser 

complexo, trazendo problemas com a semântica, exigindo um cuidado com a 

consulta, para reduzir erros e permitir a recuperação de casos úteis. Encontrar os 
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descritores de entrada relevante é uma das dificuldades do RBC pontua a 

bibliografia. Um número reduzido de descritores importa em menos custo 

computacional do sistema. 

Considerando os descritores preditivos e concretos, eles podem assumir 

diferentes tipos: números, símbolos, listas, strings ou descrições textuais em 

linguagem natural32. 

O segundo passo do assessoramento é o processo de elaboração que pode 

ser manual ou automático, importando na escolha da informação de descritores, 

retirando ruídos e descritores desnecessários33, ou então inferir descritores, com 

base em um modelo geral da área de conhecimento ou pela recuperação de uma 

descrição de problema similar como afirma Wangenheim et al. (2013). 

O casamento busca um conjunto de casos úteis para a solução, não 

considerando somente os idênticos, mas aqueles que podem parcialmente ser úteis 

à consulta (solução parcial ou erro registrado, por exemplo). Trata-se de um 

processo associativo, buscando a descrição do problema e do caso, com casos 

candidatos potenciais através da medida de popularidade.  

Com relação aos métodos de recuperação é importante verificar se são 

completos34 e corretos35. Na recuperação sequencial a medida de similaridade é 

calculada sequencialmente para todos os casos na base de casos36, recuperação de 

dois níveis37, recuperação orientada a índices38, recuperação com árvores k-d39; 

redes de recuperação de casos40 

                                            
 

32
 Wangenheim et al. (2013), p. 171, alerta sobre a necessidade de módulos de processamento de 

linguagem natural, como: correção ortográfica, análise sintática, semântica, contextual entre outros. 
33

 Segundo o Wangenheim et al. (2013), p.172, podem ser ignorados ou o usuário deve explica-los. 
34

 “O método de recuperação é denominado completo, se toda relação de similaridade representada 
no modelo do sistema também se encontra no resultado deste método de recuperação.”, 
Wangenheim et al. (2013), p. 179. 
35

 “Um método de recuperação de casos é correto, se uma relação de similaridade definida pelo 
método entre um caso e o problema atual também existe no conceito de similaridade desenvolvido 
para a aplicação” (Wangenheim et al. (2013), p.178) 
36

 Método mais simples e completo, porém, com um custo computacional alto, pois varre todos os 
casos. 
37

 Método que utiliza uma heurística para redução do espaço de busca, tornando ágil o processo de 
recuperação, preliminarmente realizando a pré-seleção dos candidatos e posteriormente realiza a 
ordenação dos candidatos de acordo com o conceito de similaridade, tendo como desvantagem a 
possibilidade de multiplicação de erros. Neste caso a similaridade leva em conta a igualdade, 
igualdade parcial, similaridade local, similaridade parcial. Segundo Wangenheim et al. (2013) 
p.184/185. 
38

 Esta técnica aponta Wangenheim et al. (2013), p. 186 “baseiam-se no princípio de que, em uma 
primeira fase, uma estrutura de índices adequada é gerada e, em uma segunda fase, é utilizada para 
a recuperação propriamente dita”, realizado um pré-processamento e posteriormente a recuperação. 
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A escolha da técnica de recuperação deve levar em conta a representação 

de casos, a estrutura da base de dados e medida de similaridade,  

Recuperado um caso é realizada a seleção, que consiste na escolha do 

caso que melhor satisfaz a consulta, podendo ser refinada para confirmar quando se 

encontra um caso similar, fazendo a análise de suas diferenças. Porém nem sempre 

a etapa da seleção encontra-se de forma distinta da tarefa de recuperação41. 

3.5 REUTILIZAÇÃO DE CASOS 

Para a adaptação Martins (2003) fixa a possibilidade de inserir, apagar ou 

substituir informações, mencionando a existência de nove técnicas para fazê-lo. 

A reutilização de casos é o momento em que a solução do(s) caso(s) 

selecionado(s) é(são) utilizado(s) para solucionar o caso proposto na consulta, com 

ou sem a intervenção do usuário, momento em que há a adaptação da solução ou 

de fragmentos de solução de casos anteriores para atender ao novo problema, 

saliente Wangenheim et al.. (2013).  

Para Martins (2003) adaptação é o passo de adequação da solução 

construída ao caso, situação proposta, necessitando levantar o que já para ser 

adaptado para depois fazer a adaptação. Menciona a questão da metodologia 

utilizada para se adaptar, como por exemplo a existência de inconsistências entre a 

solução antiga e a nova, uma técnica simples que pode permitir um ganho na 

adequação da solução a situação proposta. 

Porém a adaptação nem sempre é necessária e por vezes artificialmente 

evitada42, especialmente em tarefas analíticas como como classificação, diagnóstico 

                                                                                                                                        
 

39
 “A ideia principal da recuperação com árvores k-d é a de estruturar o espaço de busca com base 

em sua densidade observada e utilizar esta estrutura pré-computada para recuperação eficiente”, 
Wangenheim et al. (2013), p.188 
40

 Como as RRCs foram criadas como uma estrutura de memória suportam flexibilidade, vaguesa, 
ambiguidade, podendo manipular casos de tamanho razoável. A técnica utiliza as conexões das 
Entidades de informação por meio de Arestas de similaridade conforme Wangenheim et al. (2013), p. 
194. O sistema utiliza uma rede de recuperação de casos básica, com o conceito de propagação, 
apresentando como vantagem a representação de medidas de similaridade. 
41

 Wangenheim et al. (2013), p. 174, “a distinção entre casamento e seleção final não exista em todas 
as implementações de RBC” 
42

 Wangenheim et al. (2013), p. 204, “Em vez de tentar adaptar casos recuperados à nova situação, a 
estratégia mais simples é a de se inflar a base de casos ao máximo, para garantir que todo problema 
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ou suporte à decisão. Já as tarefas sintéticas como configuração, projeto e 

planejamento de soluções necessitam de adaptação inteligente. 

As questões centrais levantadas por Wangenheim et al. (2013) versam sobre 

quais os aspectos devem ser adaptados, quais as modificações são razoáveis para 

adaptar o caso, quais os métodos aplicáveis para o aspecto selecionado e como 

controlar o processo de adaptação para garantir seu resultado. 

Wangenheim et al.. (2013) aponta para as diferenças entre os problemas 

recuperado e atual, o qual pode-se verificar a partir dos descritores de entrada e os 

casos, bem como através de checklist ou mesmo a simulação para testar 

inconsistências. 

As formas de adaptação podem assumir várias estratégias, elencando 

Wangenheim et al. (2013) para a adaptação nula, transformacional, 

gerativa/derivacional, composicional e hierárquica.  

A adaptação nula, voltada para do gênero das tarefas de classificação 

simples, em que a adaptação não é utilizada ou deixada totalmente a cargo do 

usuário, consistindo em uma técnica largamente utilizada comercialmente, 

especialmente no comércio eletrônico, ou em sistemas complexos e poderosos 

como o PATDEX, CcC+ e CABATA, conforme Wangenheim et al. (2013). 

A adaptação transformacional é aquela em que a solução encontrada passa 

por uma alteração, uma reorganização, importando em adição e/ou deleção de 

fragmentos da solução. Para isto o sistema necessita um conjunto fixo de 

operadores de adaptação (ou transformacionais) e/ou regras de transformação. 

Sistemas como CASEY, CLAVIER e INRECA são indicados por Wangenheim et al. 

(2013) como exemplos desta técnica.  

Porém este tipo de adaptação pode ser mais complexo, pois pode assumir 

uma adaptação substitucional segundo Wangenheim et al. (2013), quando se 

trabalha com pequenas modificações nas Entidades de Informação, importando em 

técnicas como reinstanciação (como no sistema CHEF) ou substituição baseada em 

regras (como no sistema JUDGE e PERSUADER) ou casos (como no sistema 

CLAVIER), dependendo da forma como a base de casos está organizada bem como 

as características do problema/solução. 

                                                                                                                                        
 

possível possua na base um caso cuja solução seja suficientemente similar, de maneira a não 
necessitar ser adaptada.” 
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Há ainda, alerta Wangenheim et al. (2013), a adaptação transformacional 

pode assumir uma adaptação estrutural, quando não só valores de atributos são 

alterados, mas a própria estrutura seja adaptada, importando em uma reorganização 

do caso ou dos fragmentos resgatados. Exemplo existe no sistema DEJA VU. 

A adaptação gerativa e derivacional para Wangenheim et al. (2013) é 

utilizada quando em tarefas mais complexas necessitam-se de mudanças 

extensivas, necessitando a inclusão de conhecimento detalhado na representação 

do conhecimento, através de estruturas como a analogia derivacional, para 

averiguar a estrutura da decisão, possibilitando identificar os elementos necessários 

à adaptação. As técnicas generativas importam em dois pré-requisitos: existência de 

estratégias de solução alternativas, importando na existência de mais de uma 

solução para problemas iguais, e disponibilidade de protocolos de solução 

detalhada, podendo derivar da construção do próprio sistema ou de uma estratégia 

de desconstrução das soluções (se estes não tiverem as instruções de como as 

soluções foram construídas). Duas técnicas gerais são utilizadas para a re-atuação 

de uma solução: one shot replay, em que se identificam as partes que podem ser 

reutilizadas em novas situações e o sistema reconstrói a solução; e replay 

entrelaçado, onde o processo pode ser repetido inúmeras vezes. 

A adaptação composicional utiliza a geração de novos componentes de 

solução adaptados de casos anteriores para propor novas soluções compostas, que 

utilizam a recuperação, adaptação e composição de múltiplos casos conforme indica 

Wangenheim et al. (2013), citando também o sistema DEJA VU como um dos 

utilizadores da técnica. 

Por fim a adaptação hierárquica, indicada por Wangenheim et al. (2013) 

parte do pressuposto que os casos são armazenados em vários níveis de abstração, 

permitindo o trabalho dos níveis hierarquicamente mais abstratos e gerais para os 

níveis inferiores, assim a adaptação é realizada de forma maciça de forma 

automática, sem intervenção do usuário, como acontece no sistema PARIS. 

3.6 REVISÃO DA SOLUÇÃO 

A revisão do caso possibilita a identificação de soluções não corretas, 

permitindo o aprendizado e a correção do sistema, trabalhando com a interação 
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entre o usuário e o engenheiro de conhecimento, conforme Wangenheim et al. 

(2013) consiste em duas tarefas: avaliação criteriosa da solução proposta para 

identificação de sua correção e reparar a solução incorreta através da inserção pelo 

usuário de conhecimento específico do domínio de aplicação. 

Este passo representa uma parte essencial do processo de 
aprendizado humano: a confirmação de uma solução plausível para 
um problema. Critérios para esta revisão da solução podem ser a 
correção e qualidade da solução, bem como critérios específicos da 
aplicação em questão, como a facilidade de compreensão da solução 
por parte do usuário ou a quantidade de esforço para implementar-se 
a sugestão sugerida. (Wangenheim et al.. (2013), p.20) 

A primeira tarefa, referente a avaliação da solução, permite a identificação 

dos casos corretos e sua retenção para ampliação da base de casos, porém deve 

levar em conta do estágio da solução, a qual poderá ser completa (caso já se tenha 

o feedback da solução) ou ainda parcial (caso o tipo de solução demande um tempo 

maior para elaboração). Na segunda hipótese deve-se cuidar com o armazenamento 

da informação pois um feedback longo importa em uma avaliação não conclusiva, o 

que deve ser ponderado na base de casos (usualmente como um caso não avaliado, 

portanto pode ser uma solução alternativa a casos já solucionados, porém deverá 

ser reavaliado pelo usuário). 

A verificação da solução é, em muitos casos, realizada durante sua 
aplicação na prática, embora possa ser substituída por uma 
simulação. (Wangenheim et al. (2013), p.20) 

Quando a eliminação de falhas demanda um esforço em torno de duas 

tarefas (complementares ou não): recuperação ou geração de explicação para as 

falhas. Uma indicação importante é quando da detecção de falha o engenheiro do 

conhecimento deve buscar falhas semelhantes no sistema para otimizar o momento 

do reparo do sistema. 

Martins (2003) aponta a Justificação, Crítica e teste como passos 

necessários para a revisão, podendo importar inclusive na necessidade de repetir a 

seleção caso constate-se um caso que possua erro. 

A solução ou interpretação adaptada é justificada, documentando-se as 

escolhas, permitindo com que o avaliador ou quem irá alimentar o sistema de 

simulação consiga realizar a crítica, comparando e contrastando a solução proposta 

com a similar. Há necessidade de chamada recursiva, recuperando a solução 
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proposta e o caso similar, permitindo identificar falhas, propor situações hipotéticas 

para testar a robustez da solução (ver engenharia de testes) ou então propiciando a 

simulação. 

A crítica pode provocar a recuperação de outros casos e adaptações 

adicionais, as quais podem-se denominar reparo. Executa-se estratégias de 

avaliação usando casos, recuperação de casos para interpretação, avaliação e 

justificação, geração de situações hipotéticas e estratégias de usá-las, e 

determinação da falha ou validade de casos antigos. 

O teste da avaliação é o momento em que se espera um feedback da 

implementação real, podendo proporcionar registros do sucesso, anomalias e 

correções. Retorno permite anotar consequências do raciocínio. 

“Este é o processo que julga a boa qualidade da solução proposta e 
é feito algumas vezes no contexto do caso anterior, algumas vezes é 
baseado no retorno do mundo real e outras vezes é baseado na 
simulação realizada” (Martins (2003), p.56) 

3.7 RETENÇÃO DA SOLUÇÃO 

A retenção de novos casos para Wangenheim et al. (2013) é o momento que 

que há o processo de incorporação ao conhecimento do que é útil de uma nova 

solução, permitindo a atualização e a extensão da base de conhecimento. Quando 

este processo é realizado de forma automática normalmente utilizam-se técnicas de 

aprendizado de máquina, inclusive já existindo algoritmos para prover esta seleção. 

Wangenheim et al. (2013) identifica três tipos básicos de retenção: sem 

retenção de casos, não permitindo a inclusão de dados, vez que a área já é deveras 

conhecida; retenção de soluções de problemas, integrando casos novos a base de 

conhecimento; e a retenção de documento, em que o conhecimento é adquirido de 

forma assíncrona, importando em um sistema de gerência de conhecimento. 

A retenção importa a consideração de alguns aspectos como: seleção 

adequada da informação a ser armazenada com o caso, seleção da estrutura de 

informação e de conhecimento, seleção de estrutura de índices para acesso aos 

casos durante a recuperação e a seleção da integração a ser realizada com as 

estruturas de conhecimento existentes. 
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O processo de retenção, conforme saliente Wangenheim et al. (2013), 

usualmente tem três fases: extração do conhecimento, indexação de casos e 

integração na base de casos. Cada fase deverá considerar o tipo de retenção a ser 

utilizada: retenção de documentos ou retenção de soluções. 

Wangenheim et al. (2013) traz uma interessante apresentação e discussão 

sobre a automação da retenção com base nos algoritmos IBL ou algoritmos para o 

aprendizado baseado em casos (Instance-Based Learning). 

Para Martins (2003) a retenção da solução é vista como memória de dados é 

o processo que permite o armazenamento de uma solução nova e o recálculo dos 

índices de forma a possibilitar a utilização como um novo caso, demandando ajustes 

de estrutura, organização da memória e verificação da integridade do banco de 

casos. 

Para Luger (2013) a questão da computabilidade e da retenção de casos 

deve ser pesada para a escolha de técnicas, pois pode chegar um momento em que 

a base de casos aumenta e o tempo para recuperar e processar um caso pode 

tornar o custo computacional relevante para a solução da situação, sugerindo 

técnicas para armazenar melhores casos ou protótipos e a retirada de casos 

redundantes. 

3.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Ante do exposto está claro a necessidade da escolha correta do formalismo 

para a representação do conhecimento, pois todo o sistema depende dos 

descritores de entrada e das Entidades de informação para que se possa manejar 

adequadamente o conhecimento e ter o resultado esperado no sistema inteligente. A 

forma de se estabelecer a similaridade bem como a construção de índices e 

preocupação com o custo computacional43 são medidos no presente trabalho para 

permitir a um resultado adequado para o sistema proposto. Ademais as técnicas 

para recuperar o caso, sua reutilização e revisão devem ser adequadamente 

                                            
 

43
 O Custo Computacional, entendido como o quanto irá se exigir de hardware e software para a 

obtenção dos resultados, no presente caso não será tão relevante inicialmente, em vista do pequeno 
volume de casos, porém poderá importar em um decréscimo de desempenho à medida que o sistema 
receba novas casos e novas lógicas. 
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atendidas, fixando diretrizes gerais para que usuário e engenheiro do conhecimento 

tenham atuações adequadas e devidamente documentadas para a evolução do 

sistema (pressuposto para o presente projeto, vez que o objetivo é concentrar este 

capital intelectual das bases de dado referente as lógicas de centrais hidrelétricas e 

permitir sua melhoria contínua). 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

Os materiais e métodos empregados constituem a aplicação do 

conhecimento relativo ao Raciocínio Baseado em Casos e às centrais hidrelétricas. 

A apresentação do shell utilizado para a construção do sistema inteligente com o 

RBC é o MyCBR. Os dados utilizados são apresentados para caracterizar os dados 

disponíveis e sua peculiaridade de apresentação e conteúdo. O método contempla 

como ocorre a implementação do conhecimento no MyCBR, identificando como este 

é organizado com vistas a encontrar a(s) melhor(es) solução(ões), demonstrando a 

organização dos casos e suas soluções. 

4.1 MATERIAIS 

4.1.1 MyCBR 

A tendência atual para a área de informática, sistemas embarcados ou 

sistemas inteligentes é o desenvolvimento de ferramentas com softwares livres44 e 

para desenvolvimento de aplicações móveis. 

O shell selecionado, MyCBR45, é uma ferramenta de software livre com 

possibilidade de desenvolvimento de aplicações móveis, desenvolvido pelo Centro 

de Competência de Raciocínio Baseado em Casos – CCCBR – do Deutschen 

Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz46 – DFKI – e pela Escola de 

Informática e Tecnologia da University of West London (UWL) do Reino Unido. 

Os diferenciais do MyCBR são: integração com a ferramenta de software 

livre para modelagem de conhecimento Protegè47, permitindo uma rápida 

modelagem de ontologias e bases de conhecimento com conceitos e atributos; 

                                            
 

44
 Com licença distribuídas sob a General Public License GNU. 

45
 Registrado pela UWL; DFKI (2015) 

46
 Centro Alemão de Pesquisas em Inteligência Artificial. 

47
 Ferramenta de software livre criado pelo departamento de informática médica de Stanford para 

criar e editar ontologias. 
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ferramenta de código aberto em JAVA; possui um SDK48 para prototipagem e 

desenvolvimento rápido; pode armazenar explicações para suas respostas, suporte 

para plataforma Android; e permite que a base de conhecimento seja armazenada 

em XML49, provendo portabilidade, ainda possui uma interface gráfica poderosa para 

modelagem de medidas de similaridade de conhecimento intensivo. O software 

apresenta-se de duas formas, para desenvolvedores e para usuários. 

O MyCBR é bastante flexível, podendo ser aplicado para uma grande 

variedade de domínios de aplicação, bem como do suporte a diversos sistemas 

operacionais, como por exemplo na área de saúde, negócios e tecnologia50. 

O shell possui editor gráfico, suportando como assevera Wangenheim et al. 

(2013a), o desenvolvimento de modelos de conhecimento complexos, com 

conceitos, tipos, medidas de similaridade, filtros com uma interface amigável, 

intuitiva; apontando como características básicas:  

• Interface de Usuário Gráfica para modelagem de medidas de similaridade 

de conhecimento intensivo. 

• Funcionalidade de recuperação baseada em similaridade. 

•  Possibilidade de exportar o modelo de domínio (incluindo as medidas de 

similaridade) em XML. 

• Extensão para representação de casos estruturados orientados a objetos, 

incluindo editores de taxonomia úteis. 

• Poderosa modelagem de similaridade textual.  

• Medidas de similaridade programáveis utilizando Jython. 

• Prototipagem rápida via CSV. 

• Maior escalabilidade. 

• Modelo de dados simples (aplicações podem ser facilmente construídas 

em cima). 

• Rápida recuperação de resultados.  

• Carregamento rápido de grandes bases de caso. 

                                            
 

48
 Kit de desenvolvimento de software, tradução livre de Software Development Kit (ou Software 

Developers Kit 
49

 Extensible Markup Language ou Linguagem Extensível de Marcação Genérica. Utilizada para gerar 
linguagens de marcação para necessidades especiais 
50

 Conforme documentação (UWL; DFKI, 2015) e download (DFKI; UWL, 2015) 
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O myCBR portanto é uma ferramenta bem completa, permitindo o trabalho 

com um nível de complexidade elevado, chamando a organização do projeto em 

árvores presente na área do projeto, uma área principal ou área de edição para o 

detalhamento de informações, atributos, valores, pesos e formas; e o local onde 

ficam as medidas de similaridades. Outros ambientes estão presentes no MyCBR 

como: recuperação de casos; gerência da base de casos; criação de instâncias de 

casos. 

4.1.2 DADOS 

Os dados a serem utilizados são compostos de workstatement51, critérios de 

projeto, listas de ponto, diagramas lógicos, diagramas funcionais, fluxogramas, 

diagramas unifilares e diagramas trifilares, podendo ser arquivados em formato pdf, 

porém alguns também são encontrados em outros formatos como doc, docx, xls, xlx, 

dwg e zw152. 

No workstatement, documento textual construído no início de um projeto 

(seja ele básico ou executivo), há a delegação de atividades a cada um dos 

stakeholders, indicando parâmetros com relação aos equipamentos que se 

pretendem utilizar em uma determinada central hidrelétrica. Usualmente este 

documento apresenta uma perspectiva do sistema digital e como a automação 

deverá ser construída no projeto, indicando características importantes da obra 

como tipos de turbina, tipo de sistema de excitação, entre outros elementos 

necessários para a construção dos diagramas lógicos, tendo em vista sua 

construção ser realizada após os estudos básicos com relação a um determinado 

aproveitamento elétrico. 

Os critérios de projeto não são documentos usuais na documentação de 

centrais hidrelétricas, porém quando existem fixam de forma textual dados mais 

elaborados que as diretrizes genéricas do workstatement, indicando entre outros 

                                            
 

51
 Trata-se de um caderno de encargos utilizado no projeto básico ou executivo em que são 

determinadas diretrizes gerais sobre o projeto. 
52

 Estes formatos correspondem normalmente aos arquivos lidos e/ou escritos em adobe reader, 
word, excel, autocad ou e-plan. 
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elementos as filosofias com relação a operação de determinados equipamentos, 

mais pontualmente em serviços auxiliares de corrente alternada e corrente contínua. 

A lista de pontos, geralmente uma planilha, contém uma lista das entradas e 

saídas, analógicas e digitais, de um empreendimento, inclusive algumas contendo 

informações adicionais como painéis de origem e destino, endereçamento do CLP, 

codificações em KKS53, THLevel54 ou proprietárias55, entre outros. Geralmente existe 

mais de uma lista de pontos, contemplando partes distintas da planta, tanto 

fisicamente quanto funcionalmente, normalmente vinculadas às unidades geradoras, 

aos serviços auxiliares, ao vertedouro, à subestação, entre outras possibilidades 

decorrentes da arquitetura adotada pelo sistema digital e as necessidades 

construtivas decorrentes de filosofias adotadas com relação à redundâncias e 

exigências legais. 

Os diagramas lógicos são representações gráficas das lógicas, utilizando 

portas lógicas em formas de blocos interligando pontos conforme a norma 61131 da 

IEC (2013b). São formuladas lógicas para as unidades geradoras, a subestação, o 

vertedouro, os serviços auxiliares mecânicos e elétricos – de corrente alternada e 

corrente contínua – podendo existir outras composições ou agregações desta 

documentação, porém somente as relativas às unidades geradoras e a seus 

auxiliares, elétricos e mecânicos, que serão contempladas. 

Os diagramas funcionais são os diagramas que identificam as conexões de 

cada um dos equipamentos entre si e com o sistema digital (se existir) permitindo a 

construção de diagramas lógicos detalhados ao indicar as conexões de cada painel 

com o sistema digital ou equipamento correlatos (por exemplo switches de 

comunicação). 

Os fluxogramas são documentos que representam equipamentos mecânicos 

vinculados à unidade geradora como reguladores de velocidade ou auxiliares 

mecânicos como o sistema de resfriamento. Nestes documentos também são 

encontrados detalhes de como estes equipamentos são conectados com o sistema 

digital, permitindo a construção de uma lógica detalhada. 

                                            
 

53
 Kraftwerks-Kennzeichen-System é uma classificação técnica e lógica alemã para usinas e 

subestações modernas. 
54

 Trata-se de uma divisão funcional de uma planta de usina ou subestação identificando partes das 
plantas até seus componentes e atributos. 
55

 Neste caso, as referentes à empresa que está cedendo os dados para o teste da técnica. 
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Os diagramas unifilares apresentam de forma simplificada informações 

acerca da composição da central hidrelétrica, em especial questões relativas a 

proteções e intertravamentos tornam-se visíveis. São documentos auxiliares para a 

construção dos diagramas lógicas, possibilitando uma visão geral dos equipamentos 

envolvidos nas lógicas. 

Os diagramas trifilares apresentam as conexões de sistemas, especialmente 

barramentos e transformadores – potência ou instrumentação - identificando 

também suas conexões com o sistema digital, explicitando como a proteção e 

instrumentação são realizadas. Assim como os diagramas unifilares usualmente são 

utilizados como documentos complementares para compreender aspectos relativos 

a proteção, em especial. 

Outros documentos podem estar presentes de forma complementar, os 

quais podem auxiliar na compreensão de cada uma das lógicas, porém o núcleo 

básico de análise está apresentado nos documentos descritos. 

4.1.3 NORMAS PARA TRATAMENTO DE DADOS  

Uma dificuldade encontrada com relação aos dados é uma relativa falta de 

padrão da base documental, tendo em vista serem formulados em épocas diversas e 

com equipes distintas, sem contar que foram elaborados com softwares com 

recursos diferentes. Assim, para a construção de cada um dos casos e de suas 

soluções, os dados e toda a documentação devem ser objeto de análise e de 

reconstrução em um banco de documentação auxiliar, filtrando as soluções ou seus 

fragmentos dentre os documentos principais. 

Para ultrapassar esta dificuldade é utilizada uma normatização internacional 

que está se consolidando no setor, a 61850-7-410 da IEC (2012b) e o seu relatório 

técnico 61850-7-51056 para adequar tags e organizar a informação, pois a norma já 

é utilizada de forma intensiva com relação às subestações, possuindo nesta parte 

específica e neste relatório técnico especificidades para atender às centrais 

hidrelétricas de vários tipos. 

                                            
 

56
 IEC (2012a) 
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A adequação visa atender em especial a lista de pontos e diagramas lógicos, 

podendo afetar outros documentos em decorrência da utilização das informações da 

lista de pontos e diagramas lógicos.  

Outras norma utilizada para adequar a questão de controle é a 1010 do 

IEEE e a 62270 da IEC (2013a), respectivamente um guia para controle de 

hidrelétricas e um guia para o controle de hidrelétricas baseado em computadores, 

os quais possibilitam organizar o controle em conformidade com dados 

padronizados, evitando problemas com relação a correspondência de dados e, na 

medida do possível, fixando a terminologia a ser adotada para todas as lógicas, 

permitindo em conjunto com os demais itens utilizados para o tratamento dos dados 

a construção das medidas de similaridade com fins de encontrar as lógicas (ou parte 

de lógicas) adequadas a novas centrais hidrelétricas. 

Outro ponto a ser adequado é a utilização de diagramas lógicos, pois 

diversos formatos são adotados e nem sempre atendendo uma das cinco linguagens 

indicadas na IEC 61131-3, normalmente apresentando-se em Function Block 

Diagram57 (FBD) ou Sequential Function Chart58 (SFC). 

A adequação da linguagem ao tipo de processamento poderá influenciar a 

construção dos casos e soluções para a integração do banco de casos e de 

conhecimento do shell. Apesar da interface amigável do MyCBR a solução não 

poderá ser construída da forma gráfica como usualmente é apresentada, devendo-

se utilizar recursos de outras ferramentas para a construção adequada, ou utilizar 

alternativas como as linguagens textuais, figurando tanto o Texto Estruturado 

(Structured Text ou ST) como as Listas de Instrução (Instruction List ou IL) como 

possibilitadas de implementação da lógica. A utilização do Ladder remonta somente 

aos casos em que são possíveis a verificações da programação de algum CLP que 

não tenha outra forma de representação. 

Tendo em vista as adequações apontadas é cristalina a necessidade de se 

adequar os dados, segregando a documentação da seguinte forma: 

 O diagrama lógico configura em sua essência a solução (ou soluções 

parciais) aplicada no caso concreto, portanto é a representação da 

                                            
 

57
 Nesta linguagem a representação é gráfica e são utilizados TAGs para representar variáveis que 

são conectadas por fluxos de sinais a blocos de função. 
58

 Nesta linguagem há uma mescla de elementos textuais e gráficos para demonstrar sequencias de 
comando e feedback. 



70 

 

solução bruta, vez que reutilizar a documentação da forma como está 

apresentada é difícil, especialmente levando-se em conta as 

discrepâncias de tags, sua utilização limita-se a construção de macros 

com soluções análogas; 

 A descrição do caso com seus elementos de informação deverá ser 

adequada para identificar os elementos que realmente influenciam na 

construção da lógica59, tomando por base os demais documentos. 

 A construção da solução deverá viabilizar a produção de uma 

documentação que gere pouco retrabalho para o usuário, viabilizando 

correções de forma simples e pontual, para que se realize a adaptação e 

a retenção de novos casos e soluções de forma simplificada, tendo 

como base o documento que poderá ser gerado pelo MyCBR. 

 A incerteza deve ser considerada em todo este processo tendo em vista 

que a criação da lógica poderá ocorrer na fase básica ou em diversas 

etapas em decorrência do amadurecimento do projeto, devendo 

comportar emissões iniciais até a consolidação do caso com a emissão 

dos documentos no estágio as built. 

Ultrapassada estas considerações com relação aos dados, no item 4.2 é 

apresentado o método utilizado para a construção do sistema inteligente, 

demonstrando a forma com que o conhecimento foi fragmentado de forma a 

proporcionar a construção das lógicas de partida e parada de uma central 

hidrelétrica. 

4.2 MÉTODO 

4.2.1 ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA PARA RBC 

A estrutura do problema para o RBC é uma etapa importante, tendo em vista 

a necessidade de organizar o conhecimento de forma que possa ser aplicada a 

                                            
 

59
 Deve-se imaginar a possibilidade de ampliação dos descritores do caso de forma automática ou 

automatizada para evitar consumo de tempo excessivo na adequação do banco de casos e de 
conhecimento 
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técnica selecionada, é o maior desafio tendo em vista a necessidade de adequar o 

conhecimento para que possa ser objeto de técnicas de computação. 

As lógicas para partida e parada de uma central hidrelétrica tem sua solução 

prevista nos diagramas lógicos, os quais contêm lógicas individuais, identificadas no 

item 2.4. Por conta destas divisões da solução foi realizado um levantamento do que 

é comum em todas as lógicas, seguindo como padrão a identificação de objetos com 

base nos nós lógicos apresentados pela Standard 61850-4-710 e o guia fornecido 

pela 61850-5-710, bem como dos sistemas, equipamento e serviços presentes60. 

Para explicar e exemplificar a estruturação de dados é utilizada a lógica das 

Pré-condições de partida da máquina, uma lógica relativamente simples, permitindo 

a identificação destes elementos para a construção da estrutura de dados. 

4.2.2 FLUXOGRAMA GERAL 

Para a construção do RBC para gerar lógicas de partidas e paradas das 

centrais hidrelétricas foram realizadas algumas atividades de forma sistemática, o 

que ocorreu em duas frentes: seleção/tratamento de dados e modelagem do RBC. 

A seleção e tratamento de dados visa preparar a documentação para ser 

utilizada no shell, tendo em vista eventuais inconsistências decorrentes das múltiplas 

formas de representação dos dados e a ausência de uma padronização conforme já 

apresentado, os quais podem ser sintetizados conforme a Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

60
 Tendo em vista a complexidade das interdependências de uma central hidrelétrica opta-se por 

utilizar uma mescla de programação orientada a objetos e orientada a serviço para auxiliar a 
estruturação do problema, tendo em vista a necessidade de estabelecer diversas possibilidades de 
relacionamento e interdependência dos dados, o que possibilita a geração de medidas de 
similaridades global e locais. 
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Figura 8 - Fluxograma de seleção e tratamento de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

A modelagem do RBC deverá envolver várias etapas: modelagem dos 

casos, envolvendo a determinação do tipo de representação do conhecimento, os 

tipos e os valores possíveis; definição das medidas de similaridade, tanto global 

quanto individuais, inclusive com suas formulações específicas; inserção dos dados 

tratados para caracterização de cada caso na base de casos; testes de consulta de 

casos para validar base de casos; disponibilização do shell para utilização de 

usuários, os quais podem ser exemplificados no fluxograma da Figura 8. 

A representação do conhecimento permite a segregação do conhecimento 

produzido pela construção de uma determinada Central Hidrelétrica para que possa 

ser objeto do RBC, estruturando-se o conhecimento para sua computabilidade, em 

especial para o cálculo de similaridade. 

A escolha dos tipos de dados e valores possíveis vem a atender a 

necessidade de categorizar o conhecimento, estruturando-o de acordo com sua 

natureza: textual, simbólica ou numérica. Além disto permite em outra perspectiva a 

seleção de valores possíveis, podendo-se limitar entradas e visualizar em um 

primeiro momento as similaridades ou não existentes entre todas as possibilidades. 

A definição da medida de similaridade permite a aproximação do 

conhecimento, identificando uma solução pode possa atender parcialmente ou 

totalmente a consulta realizada, neste tópico importante salientar que devem ser 

geradas medidas de similaridade local e global. 
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Figura 9 - Fluxograma modelagem do RBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

A inserção dos dados na base busca a adequação dos dados ao modelo de 

conhecimento, firmando o modelo ou permitindo sua revisão de forma a adequar 

todos os dados existentes. 

Após os casos sem inseridos, valida-se a base de casos através de testes 

simples, para verificar se os dados foram lançados corretamente, se os dados estão 

em conformidade com o projeto e documentação existente. 
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4.2.3 SELEÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS 

A seleção de dados inicia-se com o levantamento dos dados disponibilizados 

para a construção do sistema inteligente, preliminarmente examinando-se os dados 

fornecidos pela solução adotada nos casos anteriores, os diagramas lógicos. Esta 

escolha decorre da necessidade de se aferir se os diagramas lógicos podem 

fornecer todos os dados necessários para a construção do sistema. O exemplo 

adotado para visualizar a solução do problema parte da lógica de pré-condições de 

partida, presente em todas as centrais hidrelétricas, conforme segue pode-se ter um 

diagrama conceitual (um diagrama lógico “básico”) ou então um diagrama lógico 

propriamente dito. 

Figura 10 - diagrama lógico das pré-condições de partida em diagrama conceitual 

 

Fonte: Intertechne Consultores S. A. (2012); Wangenheim et al. (2013a); e Wangenheim et al. (2013) 

O diagrama conceitual, exemplo na Figura 10 (uma PCH utilizada para 

fornecer a vazão sanitária61 de um empreendimento maior), é utilizado para Centrais 

                                            
 

61
 Vazão mínima exigida pela Agência Nacional de Águas (ANA) para preservar, na medida da 

possibilidade, a qualidade do(s) rio(s) em que se instala(m) determinada Central Hidrelétrica. 
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Hidrelétricas de menor complexidade ou para as etapas62 iniciais do projeto de 

Centrais Hidrelétricas, usualmente no projeto básico. Este diagrama conceitual 

apresenta os elementos característicos da solução pretendida, com lista de pontos 

calcada nas principais características construtivas existentes (definição do tipo de 

turbina, do gerador, da adução, bem como de auxiliares importantes). 

Figura 11 - fragmento do diagrama lógico das pré-condições de partida do diagrama lógico 

 

Fonte: Intertechne Consultores S. A. (2012b) 

O diagrama lógico, conforme o exemplo da Figura 11 (refere-se a Central 

Hidrelétrica principal do projeto da Figura 10), apresenta um desenvolvimento maior, 

tendo em vista a existência de uma maior complexidade em seus sistemas, 

decorrentes inclusive das exigências legais63. 

A diversidade presente nos dois diagramas, denotados inclusive por serem 

do mesmo empreendimento, demonstram a necessidade de adequação dos dados 

para a construção de uma padronização do conhecimento, para possibilitar a 

                                            
 

62
 Usualmente os projetos tem como etapas: Estudos Básicos, utilizados para determinar a viabilidade 

de um aproveitamento hidroenergético; Projeto Básico, utilizado para refinar as escolhas técnicas, 
avaliando soluções técnicas e precificando o empreendimento; e Projeto Executivo, momento em que 
se implanta a Central Hidrelétrica, com contratação de fornecedores. 
63

 Neste caso importante frisar que no Brasil temos exigências vinculadas a Agência Nacional de 
Energial Elétrica (ANEEL) e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) através dos 
Procedimentos de Rede, o qual fixa em seus módulos e submódulos exigências distintas para 
pequenos aproveitamentos e os demais, em vista da complexidade dos empreendimentos e de seu 
impacto no Sistema Interligado Nacional (SIN). 
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comparação dos projetos, seus sistemas e equipamentos, através de medidas de 

similaridade global e local. 

O tratamento destes dados consiste na cisão de cada uma das informações 

pertinentes de cada lógica com vistas a identificar os objetos e cada um dos serviços 

prestados (decorrentes de cada um dos sistemas da central hidrelétrica), para tanto 

foram utilizados os elementos apresentados no capítulo 2. Aplicou-se a delimitação 

da representação do conhecimento para armazenar na base de casos 

preferencialmente os dados pertinentes a solução pretendida além daqueles 

determinantes para a consulta. 

Um exemplo concreto de sua aplicação é a identificação dos tipos de 

mancais existentes em cada central hidrelétrica constante na base de casos, 

identificando seus nomes e padronizando conforme a segmentação proposta na 

norma IEC 61850-4-710, a qual cita 7 tipos de mancais: Mancal Escora do Gerador, 

Mancal Guia do Gerador, Mancal Escora da Turbina, Mancal Guia da Turbina, 

Mancal Combinado (Escora e Guia), Caixa de Engrenagens e Embreagem. A 

escolha de uma documentação técnica para apresentar uma representação de 

conhecimento para orientar a consulta e por conseguinte tratar os dados permite a 

uniformização da base de dados e condiciona o usuário a visualizar esta 

segmentação, apesar de nomenclaturas diversas.64 

Para auxiliar na solução das discrepâncias visualizadas nos diagramas 

lógicos além de possibilitar a identificação de informações lógicas utilizadas para fins 

não explicitados nos diagramas lógicos (por exemplo pontos que servem unicamente 

para elaborar alarmes para os operadores, mas que não influenciam no processo 

digital, exceto no que se refere a ação necessária de operadores para evitar que 

determinados problemas convertam-se em trips, ocasionando a parada de uma 

unidade geradora) foram utilizadas as listas de ponto, configurando-se material rico, 

com uma relativa facilidade para manipulação e tratamento de dados. 

De uma forma acessória o workstatement, critérios de projeto, diagramas 

unifilares e trifilares possibilitaram a indicação de escolhas pontuais do projeto, como 

                                            
 

64
 Em várias Centrais Hidrelétricas presentes na base de dados presenciou-se o termo Mancal de 

Escora apresentado sozinho, sem a especificação se trata-se de um Mancal Escora de Turbina ou 
Mancal Escora de Gerador, impondo a busca de documentos e a interpretação dos diagramas de 
forma a buscar a uniformização destes conceitos. 
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filosofias e arquitetura, permitindo a transcrição de informação importantes em 

tempo reduzido. 

4.2.4 REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 

A representação do conhecimento tem como limitação a forma de 

representação possível no shell utilizado, ou seja, textual. Assim, a construção da 

base de casos, terá como fonte a construção de conceitos (concepts) e atributos 

(attributs), podendo-se inclusive utilizar conceitos como atributos de outros 

conceitos, possibilitando uma construção hierarquizada do conhecimento65. 

A representação do conhecimento toma como base o seguinte fluxo: análise 

do diagrama lógico referente a uma lógica pretendida (apontadas no item 2.4); 

identificação dos sistemas; identificação de equipamentos; transcrição da lógica 

referentes ao sistema, transcrição da lista de pontos necessária para a lógica. 

  

                                            
 

65
 Nos testes realizados a utilização de conceitos como atributos de outros conceitos demonstrou a 

existência de uma limitação do software pois o mesmo deverá abrigar casos predeterminados e não 
situações específicas para cada UHE. 
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Figura 12 - Fluxograma da representação do conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor  

O fruto desta análise permite uma construção preliminar que deverá ser 

completada com os demais documentos apontados no item 4.1.2, tendo em vista a 

necessidade de apontar a configuração dos sistemas existentes e, a medida do 

possível, fornecer informações sobre o funcionamento de cada sistema, presente em 

documentos como o Workstatement e critérios de projeto, bem como de outros 

diagramas (unifilar, trifilar etc.). 

Como exemplo pode-se identificar na Figura 10 o sistema de proteção, o 

qual aponta para alguns equipamentos: os relés de bloqueio 86M e 86E e o relé de 

proteção da unidade. A lógica prevê a necessidade de que todos não estejam 

atuados. A lista de pontos identifica os equipamentos com as proteções atuadas. 

Assim tem-se: 
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SISTEMA: Proteção 

EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO: Relé de Bloqueio 86M, Relé de 

Bloqueio 86E, Relé de Proteção da Unidade Geradora. 

TRANSCRIÇÃO DA LÓGICA:  

LDN Relé de Bloqueio 86M ATUADO 

ANDN Relé de Bloqueio 86E ATUADO 

ANDN Relé de Proteção da Unidade Geradora ATUADO 

LISTA DE PONTOS (preliminar para esta lógica): 

Relé de Bloqueio 86M ATUADO 

Relé de Bloqueio 86E ATUADO 

Relé de Proteção da Unidade Geradora ATUADO 

Com relação a este sistema, compulsando outros documentos, corroborado 

pelo mesmo lógico é possível perceber que o sistema de proteção desta usina de 

vazão sanitária possui um sistema de proteção com um só relé de proteção de 

unidade (não existindo proteção alternada ou secundária). Assim é possível 

estabelecer mais um atributo da proteção, sua configuração, a qual deverá ser 

assinalada como uma proteção simples. 

4.2.5 TIPOS DE DADOS E VALORES DOS CASOS 

Os tipos de dados presentes no shell utilizado, o MyCBR são: booleanos, 

conceito, data, double, real, inteiro, intervalo, caractere e símbolo. O mais utilizado é 

o tipo simbólico, pois permite o registro de forma restritiva dos dados das centrais 

hidrelétricas, permitindo que somente o engenheiro de conhecimento ou 0o 

responsável pela manutenção do sistema insira novos dados (sejam eles sistemas, 

suas configurações, equipamentos, lista de pontos entre outros). Outro tipo de dados 

utilizado são os caracteres, por permitir, através de strings a construção de textos, 
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os quais podem ser comparados, porém não apresentando uma medida de 

similaridade. 

A fim de realizar a padronização uma grande parte dos dados referentes aos 

equipamentos e as configurações de sistemas estão sendo tratadas como símbolo, 

permitindo a restrição dos dados, ao mesmo tempo que realiza a padronização 

pretendida. Será colocada em cada um destes atributos a opção de outras 

informações, além de um atributo específico para indica informações adicionais. 

4.2.6 MEDIDAS DE SIMILARIDADE 

As medidas de similaridades são compostas pela identificação de 

características da UHE, elementos dos sistemas, sua configuração e equipamentos 

existentes, promovendo a construção de similaridades locais e forma a identificar 

alternativas mais interessantes quando se pensa na reutilização dos casos, vez que 

em um ou outros empreendimentos o sistema poderá ser similar e plenamente 

utilizado, gerando uma adaptação com vistas a aproveitar a similaridade local plena. 

Os diversos tipos de medidas de similaridades decorrem do tipo de dados 

existentes, podendo-se por exemplo restringir os sistemas de proteção tendo em 

vista a potência do gerador, o que identificará no momento em que forem 

trabalhadas as lógicas aquelas proteções mínimas para cada uma das faixas de 

operação das unidades geradoras. 
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5 ESTUDO DE CASO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

A análise dos resultados e sua discussão permite a verificação da 

adequação do método empregado ao problema existente, deixando claro os acertos 

e os erros cometidos, bem como sua correção, além de expor as limitações da 

técnica e/ou da ferramenta empregada.  

A apresentação dos resultados obtidos em cada fase da construção do 

sistema inteligente com o raciocínio baseado em casos apresenta um exemplo geral 

do emprego da técnica, com uma consulta realizada com todos os elementos de 

uma central hidrelétrica, e dois fragmentos específicos, para visualizar a similaridade 

encontrada em sistemas específicos como o de mancal e do sistema de 

resfriamento. 

Após, é realizada a discussão destes resultados, individualizando os 

problemas e limitações verificadas com os resultados e o modelo de conhecimento 

proposto. 

Por fim são feitas considerações sobre os resultados e as possibilidades de 

solução apresentadas, indicando como este conhecimento poderá ser apresentado 

pelo usuário e utilizado para a construção da nova documentação, em especial 

propiciando, à medida da possibilidade, a economia de tempo para o projeto desta 

documentação. 

5.1 SELEÇÃO E TRATAMENTO PRELIMINAR DOS DADOS 

Para a seleção dos dados foram consultados os documentos existentes em 

uma empresa que realiza projetos na área a quase 30 anos, documentos estes 

organizados em dois softwares de gestão denominados EPDM e SGI (legado), os 

quais tornaram a busca mais rápida e pontual, permitindo a localização de pelo 

menos 20 centrais hidrelétricas distintas, 134 diagramas lógicos, 40 listas de pontos 

e 98 documentos diversos, incluindo arquiteturas, diagramas unifilares, critérios de 

projeto. 

O foco principal foi a busca dos diagramas lógicos por configurarem a 

solução de um caso e a sugestão de solução para cada consulta, porém a ausência 
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de padronização nos diagramas e em especial nas informações referentes aos 

equipamentos e como elas se manifestam (geralmente como entradas e saídas 

digitais e analógicas, provenientes de uma lista de pontos com características 

próprias para cada empreendimento), sem levar em conta que existe uma 

diversidade de elaboradores, verificadores e aprovadores em cada um dos 

documentos, trazendo uma dificuldade peculiar na busca de um alinhamento das 

informações que pudesse trazer elementos críveis para a identificação de 

semelhanças e diferenças nas soluções tecnológicas empregadas em cada uma das 

centrais hidrelétricas. 

Foram selecionadas para os primeiros testes da técnica 11 centrais 

hidrelétricas, com um foco nos dados referentes a lógica de pré-condição de partida 

de uma unidade geradora. Um dado relevante é que a maior parte da centrais 

hidrelétricas da base de casos utiliza a turbina do tipo Francis, possivelmente em 

vista do foco da empresa em centrais hidrelétricas de maior porte e por conta das 

características dos rios brasileiros utilizados para estas centrais (queda, vazão e tipo 

de fluxo de água são utilizados como critérios para definir o tipo de turbina). 

Os diagramas lógicos foram os dados básicos utilizados, não representando 

obstáculos significativos, exceto quanto as diversidades de nomenclaturas utilizadas 

nos projetos, o que provocou a necessidade de um pré-tratamento das informações 

para a adequá-los ao modelo de conhecimento. Como exemplo pontua-se a 

existência de nomenclaturas diversas com relação aos mancais da unidade 

geradora, por conta da língua ou mesmo da ausência de identificação a que 

elemento pertence (turbina ou gerador); usualmente os projetos são em português, 

porém existem documentos em inglês e espanhol, inclusive mudando alguns termos 

e siglas usualmente empregadas como Mancal Guia do Gerador – MGG para 

Generator Guide Bearing – GGB ou Cojinete Guía del Generador – CGG, ou a 

terminologia empregada não permite identificar de forma direta o elemento aos qual 

o mancal está atrelado, como na expressão Mancal Escora ou ME, necessitando de 

uma pesquisa com relação aos demais mancais previstos ou mesmo a pesquisa de 

outros documentos para sua inserção na base de casos em um momento futuro. 

Para os testes completos, por conta da complexidade, foram escolhidos 

quatro empreendimentos com seis centrais hidrelétricas, tendo em vista algumas 

possuírem pequenas centrais para utilização como vazão sanitária e/ou serviço 

auxiliar. 
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Foram determinadas 203 variáveis passíveis de serem armazenadas para 

cada caso, restringindo-se ao cálculo de similaridade um universo menor, de 

apenas, 66 elementos, os quais possibilitam a caracterização da central hidrelétrica, 

com elementos caracterizadores suficientes para buscar a solução através da 

técnica empregada. 

5.2 REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 

A representação do conhecimento permite a identificação de informações 

importantes para o usuário, mas principalmente a explicitação das informações 

realmente pertinentes para a escolha das lógicas a serem empregadas, ou seja, 

para apontar os fatores que efetivamente diferenciam as lógicas empregadas em 

cada uma das centrais hidrelétricas presentes no banco de casos utilizado. 

Para a construção do modelo buscou-se uma separação multinível, 

identificando elementos próprios das centrais hidrelétricas com base em objetos e 

sistemas, o que permitiria a cisão dos dados de forma mais ordenada, identificando 

conceitos e seus atributos como atributos de um conceito maior, por exemplo: 

Central Hidrelétrica seria o conceito maior e dentro deste conceito há um atributo 

com as configurações pontuais de cada um dos mancais, por exemplo: Mancal 

Escora do Gerador – Lubrificação – Configuração, permitindo a indicação da solução 

tecnológica baseada em modelos de Central Hidráulica ou, ainda, a inexistência do 

sistema, conforme indicado na Figura 13. 

Figura 13- Exemplo de conceito utilizado como atributo de outro conceito: Central Hidráulica  é um 

conceito e é utilizado como atributo para o sistema de Lubrificação do Mancal Escora do Gerador. 

 

Fonte: o Autor (2016) 
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O método mostrou-se adequado, porém com adaptações, tendo em vista a 

necessidade de atender as peculiaridades de uma central hidrelétrica e do shell 

utilizado, vez que para cada conceito utilizado como atributo houve a necessidade 

de se construir instâncias (casos particulares) os quais não devem estar vinculados 

aos casos (soluções anteriores), exceto quando utilizados para diminuir os espaços 

da busca, ou seja, restringir os elementos a serem analisados conforme pode-se ver 

na Figura 14. 

Figura 14 - Exemplo da utilização de um conceito como atributo com casos particulares 

 

 

Fonte: o Autor (2016) 

No caso representado na Figura 14 é possível visualizar a utilização do 

conceito Dados Gerais da Central Hidráulica, o qual contém dados que não 

interferem no cálculo de similaridade, como atributo do conceito Central Hidrelétrica, 

o qual é utilizado para agregar as variáveis que serão utilizadas para o cálculo de 

similaridade. 

As instâncias utilizadas para armazenar os dados que efetivamente são 

considerados para o cálculo de similaridade com o conceito Central Hidrelétrica, 

conforme pode-se o valor, com uma codificação alfanumérica, como por exemplo 

pode-se verificar as características das operações 0706-MA na Figura 15. 
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Figura 15 - Exemplo da Instância do conceito Central Hidrelétrica 

 

Fonte: o Autor (2016) 

O óbice para esta técnica decorre da necessidade de alimentar as 

informações no próprio MyCBR, não sendo possível o estabelecimento de instâncias 

com nomenclaturas diversas da numérica por meio de texto ou tabela (como o shell 

permite), mesmo com a exportação e a importação da base de casos também ocorre 

incongruência, duplicando-se casos e atributos. 

O interessante da técnica de construção de conhecimento orientada à 

objeto, é permitir com instâncias o armazenamento de informações importantes para 

a construção das lógicas e de futuras implementações, como por exemplo a adoção 

de uma padronização no que se refere a nós lógicos previstos na norma 61850-7-4 e 

61850-7-410 da IEC (2012b) ou de outras normas, facilitando a implementação de 

alterações com a utilização de planilhas ou mesmo de máscaras, criando-se já um 

conceito específico para armazenar informações de Logical Nodes e DataNames. 

Os demais atributos (não ligados a conceitos) e vinculados diretamente ao 

conceito Centrais Hidrelétricas seguem uma construção orientada a objeto, vez que 

apresentam os conceitos mais salientes à configuração dos Sistemas presentes na 

Central Hidrelétrica, bem como a possibilidade de indicar de forma padronizada a 

Lista de Pontos e as lógicas utilizadas em cada sistema (inclusive sua disposição 

com relação aos estados estáveis da unidade geradora). 
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5.3 MEDIDAS DE SIMILARIDADE 

Quando as medidas de similaridade o desafio foi estabelecer os critérios 

para seu cálculo, primeiramente quais os critérios deveriam ter a medida de 

similaridade considerada, bem como o peso que cada um teria, além das técnicas 

empregadas para se estabelecer o cálculo de similaridade local. 

Com relação a escolha dos elementos do modelo de conhecimento para 

serem considerados para o cálculo de similaridade, foram levados em conta as 

informações que são efetivamente pertinentes para comparar suas semelhanças e 

diferenças, excetuando os dados gerais do empreendimento, que contém 

informações básicas com relação ao nome do empreendimento, codificações e 

outros elementos que não influem na seleção de soluções tecnológicas que possam 

influenciar a construção das lógicas. 

Outro fator que contribuiu, após a fixação do modelo de conhecimento foi a 

utilização das estatísticas presentes na base de casos do MyCBR, permitindo, como 

pode-se verificar na Figura 16 a seleção dos elementos que pontualmente 

permitiriam a seleção da solução mais apropriada, ressaltando-se que o incremento 

da base de casos deve, necessariamente, ocasionar um recálculo destes valores. 

Figura 16 - Exemplo das estatísticas com a construção das bases de casos no software MyCBR 

 

Fonte: o Autor (2016) 

Com base nas estatísticas apontadas pelo próprio shell foi possível, fixar o 

peso de cada critério, vez que a maior diversidade indica a possibilidade de uma 

seleção pontual melhor, ou seja, aquele critério, examinado isoladamente permitiria 

identificar um número menor de casos para compor a solução do problema, 

especialmente se considerado que cada um dos elementos eleitos pode ter 

interferência direta na construção das lógicas de partida e parada. 
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Figura 17 - Cálculo de similaridade global 

  

Fonte: o Autor (2016) 

A medida de similaridade global, conforme pode-se verificar na Figura 17, 

apresentada com um fragmento dos conceitos e atributos apresentados no ANEXO 

B, leva em conta o critério do peso e a similaridade local, o qual poderá variar de 

acordo com a natureza de cada uma das informações. 

Para cada dado fixou-se um peso específico baseado na estatística da base 

de casos e/ou importância do elemento (mesmo quando na estatística não ficou 

clara a existência destas distinções, como é o caso das turbinas) ou aqueles em que 

estatisticamente presenciou-se uma diversidade tecnológica que possibilita limitar os 

casos pesquisados. 

Outro fator relevante utilizado neste ponto foi a possibilidade de se restringir 

a pesquisa aos atributos (e conceitos utilizados como atributos) relevantes, conforme 

presente na Figura 17 pode-se verificar a seleção como discriminant dos atributos 
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pertinentes para o cálculo da similaridade. No caso em tela o atributo Dados Gerais 

da Central Hidrelétrica não compõe o cálculo pois, como explicitado anteriormente, 

traz dados gerais da Central Hidrelétrica que gerou o caso, dados considerados não 

relevantes neste momento.66 

O cálculo de similaridade local foi avaliado individualmente tendo em vista a 

natureza de cada atributo, permitindo a fixação de valores próximos para os 

elementos que permite permitindo um cálculo melhor para permitir um cálculo mais 

preciso sobre a similaridade, possibilitando inclusive a fixação de valores para 

equipamentos semelhantes, como no caso das turbinas, em que fixou-se valores 

intermediários para se considerar uma similaridade para empreendimentos com as 

turbinas do tipo bulbo ou Kaplan. 

Figura 18 - Critério para o cálculo de similaridade local do tipo de Turbina 

 

Fonte: o Autor (2016) 

Outros critérios podem ser utilizados de acordo com o tipo de cada uma das 

variáveis, possibilitando no caso da potência indicar faixas de potência de acordo 

com o tipo de sistemas de proteção existentes ou sugeridos pela bibliografia, 

especialmente com funções distintas. Wangenheim et al. (2013b) aponta que 

algumas faixas podem ser utilizadas e o cálculo pode ser realizado de acordo com a 

similaridade local, neste caso optando-se por faixas de potência para indicar 

diferenças mais sensíveis de proteção (geradores até 2 MVA correspondem a faixa 

1, geradores entre 2 e 10 MVA a faixa 2, e os geradores maiores que 10 MVA 

correspondendo a faixa 3), atributo pertencente à Proteção. 

                                            
 

66
 Frisou-se esta questão pois estes dados poderão ser considerados importantes em uma futura 

revisão do cálculo de similaridade, vez que, por exemplo, o rio ou a localização do empreendimento 
em outro país constitua um elemento que altere características das lógicas (ou mesmo imposições 
legais ou regulatórias). 
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5.4 BASE DE CASOS 

A base de casos foi alimentada de acordo com a seleção dos documentos 

indicados no item 5.1 e no ANEXO B - Variáveis Utilizadas para a Base de Casos, 

página 124, sendo necessário a criação no shell de uma base de casos atrelada a 

um projeto e instâncias em que são apresentados os dados de cada um dos 

conceitos utilizados para o cálculo, ou seja, aqueles presentes no conceito Central 

Hidrelétrica, conforme pode-se verificar na Figura 15. 

Para a utilização das instâncias em uma determinada base de casos é 

necessário vincula-la a base de casos conforme indicado na Figura 19. 

Figura 19 - Atribuição de instâncias (casos) a uma determinada base de casos (conceito) 

 

Fonte: o Autor (2016) 

Caso não ocorra a vinculação das instâncias a base de casos no momento 

da recuperação dos casos o resultado é nulo, tendo em vista a inexistências de 

elementos a serem pesquisados. 
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5.5 RECUPERAÇÃO DE CASOS 

A recuperação dos casos é realizada através de uma ferramenta de 

pesquisa presente no shell que realiza o assessoramento, o casamento e a seleção 

da solução mais adequada com base na inserção dos dados pelo usuário dentro das 

limitações previstas no modelo de conhecimento e com foco nos critérios eleitos pelo 

construtor o sistema para a pesquisa. 

A pesquisa pode envolver diversos equipamentos eleitos pelo usuário como 

importantes ou já previstos em decorrência da maturidade do projeto da central 

hidrelétrica67, como pode ser realizada com foco em um único elemento, permitindo 

o usuário fazer a pesquisa com foco na solução almejada. Caso queira uma solução 

pontual ira somente preencher os valores no shell. 

Os resultados obtidos na consulta indicam efetivamente aquela central 

hidrelétrica com o arranjo com melhor similaridade global, cálculo que envolve a 

similaridade local do tipo de mancal, porém o modelo de conhecimento fica 

corrompido, impedindo que novos cálculos de similaridade considerem os valores 

indevidamente extraídos do modelo, neste caso o valor Mancal Combinado e Mancal 

Escora da Turbina, permanecendo sempre (conforme outros testes realizados) o 

último valor de consulta selecionado além daqueles valores não utilizados. 

Para contornar este problema a solução encontrada foi a réplica do modelo 

de conhecimento e base de casos, realizada através da cópia do projeto ou, 

também, da exportação dos casos (possível, porém igualmente com limitações). Em 

vista das características de utilização do sistema, baixa periodicidade e realizado por 

usuário habilitado ou com a interferência de interlocutor que possa incrementar a 

base de casos, o problema demonstrou ser de menor complexidade, podendo ser 

contornado com uma metodologia de trabalho. 

                                            
 

67
 A central hidrelétrica pode ainda não ter presente na fase do projeto em que é feito a consulta a 

solução tecnológica empregada, assim tem-se como sabe a informação desconhecida para que a 
mesma não seja utilizada como critério do cálculo de similaridade. 
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5.5.1 Resultado de Consulta Completa 

As variáveis utilizadas para caracterizar a consulta de uma central 

hidrelétrica na íntegra estão apresentadas na Figura 20 e Figura 21, 

respectivamente o fragmento 1 e 2, indicando o máximo de dados disponibilizados 

para este modelo de conhecimento, levando-se em conta única e exclusivamente os 

dados eleitos como os que possuem maior impacto para a construção das lógicas de 

partida e parada. 

Figura 20 - Consulta realizada com dados para uma Central Hidrelétrica 

 
Fonte: o Autor (2016) 

 



92 

 

Figura 21 - Continuação da Figura 20 - Consulta realizada com dados para uma Central Hidrelétrica 

 

Fonte: o Autor (2016) 

Apresentados os termos da pesquisa pode-se visualizar o resultado na 

íntegra na Figura 22 e Figura 23, para os quais indica-se os casos 0706-MA e 1212-

GA como os mais apropriados. 

Figura 22 - Resultado para a consulta geral no conceito Central Hidrelétrica 

 

 
Fonte: o Autor (2016) 
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Figura 23 - Continuação da Figura 22 - Resultado para a consulta geral no conceito Central 

Hidrelétrica 

 

 

 
Fonte: o Autor (2016) 

Analisando o resultado o mesmo mostrou-se adequado para a aplicação vez 

que os dados consultados correspondem a centrais hidrelétricas semelhantes as aos 

casos selecionados, possibilitando ao usuário a aplicação da solução que possuir 

uma documentação mais completa e atual. 

5.5.2 Resultado de Consulta Referente ao Mancal 

Exemplo de consulta realizada para encontrar similaridade em aspectos 

construtivos do gerador conforme as entradas indicadas na Figura 24. 
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Figura 24 - Consulta realizada com dados do Mancal 

 

Fonte: o Autor (2016) 

Realizada a consulta os dados encontrados são os expostos na Figura 25 - 

Resultado apontado para a consulta com dados do Mancal, indicando o caso 

denominado como 0706-PM como o mais próximo, seguido pelos casos 1212-GA 

(PCH) e 0125-SS. 

Figura 25 - Resultado apontado para a consulta com dados do Mancal 

 

Fonte: o Autor (2016) 

Tendo em vista o número reduzido de atributos e o peso conferido aos 

mancais os valores encontrados foram de baixa similaridade, porém após uma 

análise do resultado verifica-se que a operação 0706-PM não é adequada, vez que 

os mancais, apesar de adequado, estão em uma posição horizontal, o que muda 

drasticamente sua forma construtiva. 

Conclui-se, no caso da consulta com critérios parciais para buscar solução 

específica para um sistema, que há uma necessidade de adequação dos pesos 

elencados para os atributos do conceito CENTRAL HIDRELÉTRICA para que o 

resultado efetivamente mostre-se adequado para a utilização, devendo haver um 

cuidado especial com relação a dados indiretamente importantes, como a orientação 

da turbina (o qual influencia totalmente os mancais). 
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5.5.3 Resultado de Consulta Referente ao Gerador 

Exemplo de consulta realizada para encontrar similaridade em aspectos 

construtivos do gerador conforme as entradas indicadas na Figura 26 - Consulta 

realizada com dados de Gerador. 

Figura 26 - Consulta realizada com dados de Gerador 

 

Fonte: o Autor (2016) 

Realizada a consulta os dados encontrados são os expostos na Figura 27, 

indicando o caso denominado como 0706-PM como o mais próximo, seguido pelos 

casos 1212-GA e 0706-MA. 

Figura 27 - Resultado apontado para a consulta com dados de Gerador 

 

Fonte: o Autor (2016) 

Tecnicamente o resultado está correto pela semelhança da configuração, 

porém no presente caso haverá necessidade de intervenção do usuário para indicar 

a necessidade de se optar pela segunda ou terceira opção em vista da primeira 

hipótese ser uma PCH, notadamente um tipo de central hidrelétrica em que as 

exigências normativas e os investimentos em equipamentos é menor e, por não ter o 

mesmo impacto das demais centrais, tem uma lógica menos detalhada vez que 

possui equipamentos em menor número. 
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5.6 REUTILIZAÇÃO DE CASOS 

A reutilização é efetivamente decidida pelo usuário, o qual poderá ou não 

empregar a solução na íntegra ou então selecionar com base nas similaridades 

locais a solução mais adequada, com base nos sistemas que identificam o 

fracionamento do conhecimento. 

Para implementar este passo foram construídas três variáveis para cada 

Sistema/Equipamento necessário para as lógicas de partida e parada das lógicas: 

Lógicas Combinacionais, Lógicas Sequenciais e Lista de Pontos. Porém, importante 

salientar que estão em um local distinto, porém a disposição do usuário, vez que 

presentes nos Dados Gerais da Central Hidrelétrica. 

Por serem dados que não mudam e neste momento não ser interessante 

uma consulta pontual a implementação de uma lógica, optou-se por disponibilizar a 

lista como um verdadeiro algoritmo para a construção das lógicas. 

Estas lógicas podem ser padronizadas (algumas já estão conforme pode-se 

verificar na Figura 28) e arquivadas em um software denominado e-plan, o qual 

possibilita a construção de um projeto de Macros, facilitando a inserção das lógicas 

em um documento, sem a necessidade de vastas pesquisas e com a possibilidade 

de edição tabela para que se possibilite a alteração de TAGs de acordo com as 

diretrizes do projeto. 
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Figura 28 - Macro utilizada para replicar as lógicas indicadas pela solução eleita 

 

Fonte: o Autor (2016) 

5.7 REVISÃO DA SOLUÇÃO 

A revisão do caso igualmente deverá ser realizada pelo usuário identificando 

soluções não corretas, excluindo da base imperfeições e adequando os critérios de 

busca e pesos para tornar a busca mais consistente a cada utilização. Dois 

momentos distintos podem ser utilizados para a revisão dos casos: por meio de uma 

simulação para comprovar a eficácia da solução, possibilitado através da utilização 

de uma outra ferramenta contendo um modelo matemáticos de uma unidade 

geradora com as peculiaridades identificadas; e em outro momento com a confecção 

do as built do diagrama lógico, apresentando a versão consolidada da lógica que em 

tese serviu (ou servirá) como base para a programação das lógicas necessárias à 

central hidrelétrica. 
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5.8 RETENÇÃO DA SOLUÇÃO 

A retenção de novos casos deverá ser empregada somente à partir do 

momento em já tiver sido aprovada pelo cliente (mesmo que antes de um as built) 

pois já terá passado pelo crivo de pelo menos quatro instâncias diferentes: 

verificador, aprovador e cliente propriamente dito, podendo ainda, dependendo do 

fluxo de documentos fixados no projeto por uma engenharia de proprietário e a fase 

de integração. Sua consolidação através do as built é desejável, pois trará maior 

credibilidade para a solução selecionada. 

5.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Os resultados apresentados permitem afirmar que a técnica se mostrou 

adequada, pois a partir de características de uma central hidrelétrica informada pelo 

o shell identifica na base nos casos uma possível solução, indicando o caso e as 

lógicas a serem empregadas. Identificou-se ainda que, apesar da amostra ser 

representativa, proveniente de uma empresa com experiência de dezenas de anos 

do setor, a maior parte dos casos vincula-se a um tipo de turbina específica, a 

Francis, porém outros elementos acabam sendo comuns e por terem soluções 

tecnológicas semelhantes acabam permitindo um aproveitamento significativo das 

lógicas, mesmo com turbinas distintas. Também foi identificado que as consultas 

geram inconsistências na base de casos, especificamente quando empregados 

símbolos com múltiplos valores, mostrando um fator limitador para a utilização do 

shell, contornado com a criação de cópias desta base de casos, para que possa ser 

importada a cada nova utilização (situação plausível tendo em vista a periodicidade 

da utilização da ferramenta e a necessidade/possibilidade de inclusão de novos 

casos). 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

A construção do Sistema Inteligente para Projeto de Lógicas de Partida e 

Parada de Centrais Hidrelétricas possuiu como ponto de partida o levantamento e 

apresentação de um arcabouço teórico relativo ao controle de geração hidrelétrica e 

a técnica de inteligência artificial utilizada, o raciocínio baseado em casos. 

No capítulo referente ao controle de geração hidrelétrica a identificação dos 

componentes das centrais hidrelétricas utilizadas para a construção das lógicas de 

partida e parada permitiu a restrição do objeto de pesquisa, ocasionando uma 

economia no processamento das informações disponibilizadas na base de casos. 

Outro fator importante foi a organização do modelo de conhecimento calcado nas 

lógicas de controle identificadas pela bibliografia que, apesar de restrita, corroborou 

com os documentos utilizados para a construção da base de casos. 

O raciocínio baseado em casos, apresentado no capítulo seguinte, identifica 

de forma breve o porquê da adoção deste modelo de sistema inteligente, pois a 

disponibilidade de uma base de dados com soluções empregadas em diversas 

centrais hidrelétricas restringiu também o objeto de pesquisa, inclusive direcionando 

as lógicas de partida e parada de outras centrais para soluções já consagradas por 

consultores especializados e com aplicação real. Ademais, foi apresentada a 

estrutura deste sistema inteligente, identificando a base de casos e sua recuperação 

como elementos centrais, sem esquecer de abordar tópicos importantes como: a 

representação do conhecimento (extremamente importante para adequar a base de 

casos ao sistema inteligente, permitindo uma uniformização desta) e o cálculo de 

similaridade (elemento basilar da técnica que permite a seleção da solução mais 

interessante, fixando critérios e pesos para seu cálculo). Por fim, demonstrou-se 

como é utilizado o sistema através da recuperação dos casos, momento em que um 

usuário informa critérios para que se realize a busca (baseado no modelo de 

conhecimento proposto), permitindo a reutilização do caso ou sua adequação, 

através de uma revisão, permitindo sua retenção. 

O material empregado envolve o shell utilizado para se comprovar a técnica 

do raciocínio baseado em casos, denominado MyCBR, escolhido por ser um shell 

desenvolvido pelo Centro de Competência de Raciocínio Baseado em Casos – 

CCCBR – do Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz – DFKI – e 
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pela Escola de Informática e Tecnologia da University of West London (UWL) do 

Reino Unido, estudado e utilizado por acadêmicos da área de inteligência artificial, 

inclusive no Brasil. Os dados e seu tratamentos são tratados em relação ao shell, 

visto que o mesmo apesar de prever múltiplas representações em relação aos 

casos, limita-os ao permitir somente a utilização de textos e números, inclusive nas 

categorias simbólicas. 

O método para a construção do sistema inteligente envolveu a estruturação 

do problema para a utilização da técnica de raciocínio baseado em casos, 

identificando-se nos documentos de cada uma das centrais hidrelétricas aqueles 

pertinentes para a seleção dos elementos que caracterizaram cada uma das 

soluções para a fixação da lógica de partida e parada das unidades geradoras. O 

diagrama lógico foi empregado tanto para a caracterização das centrais hidrelétricas 

quanto as tecnologias empregadas, quanto para a solução, permitindo sua 

adequação ao modelo de conhecimento empregado. Nesta etapa da dissertação 

estabeleceu-se a representação a ser empregada, os tipos de dados e valores 

possíveis (com restrições calcadas em uma norma empregada no setor – a 

IEC661850 parte 7-410), a definição das medidas de similaridade, identificando seus 

critérios e pesos. Um grande número de elementos foi utilizado para caracterizar a 

origem da solução ou simplesmente descrever a central hidrelétrica são ilustrativos e 

visam unicamente identificar a origem da solução ou alguma de suas características, 

incluídos nestes elementos as soluções de lógicas combinacionais e sequenciais 

necessárias para a confecção de uma nova solução. 

Os resultados apresentados permitem identificar a adequação da ferramenta 

para a busca de casos similares aos elementos buscados, permitindo com base na 

semelhança dos casos apresentar uma lista pontos, lógicas combinacionais e 

sequenciais a serem empregadas para construir uma nova solução, adequada, total 

ou parcialmente às novas demandas. 

A busca realizada com todos os elementos permitiu um índice de 

similaridade elevado, porém o MyCBR acabou apresentando algumas limitações, em 

especial na hora de extrair dados por meio de tabela. A exportação do resultado em 

arquivo CSV demonstrou a fragilidade do sistema, visto que as variáveis múltiplas 

acabaram por invadir outras células, provocando perda de informação através da 

abertura dos dados em software tradicional (EXCEL). 
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Já a busca realizada de forma pontual traz um cálculo de similaridade com 

baixa similaridade (diverso da expectativa) pois ao entender que o atributo 

pesquisado é desconhecido ele não contabiliza aquele valor, atribuindo valor zero, 

porém, mantendo o peso daquela seleção, assim, cada avaliação parcial terá uma 

valoração diversa e proporcional aos pesos colocados no sistema para aquele 

determinado conceito. 

A solução propriamente dita ainda depende de intervenção do usuário que, 

ao interpretar os dados, poderá realizar a consulta das lógicas utilizadas em cada 

um dos casos selecionados para aplicar ao novo caso. Para tal processo está sendo 

utilizado outro software, denominado eplan, específico para projetos elétricos e de 

automação, no qual foi construído um projeto de macros, no qual ficam 

armazenadas diversas lógicas em forma de macro, com TAGs genéricos, que 

podem ser adequados a cada nova estrutura de projeto. 

Outra intervenção que dever ser realizada é relativa a parte da lista de 

pontos, a qual poderá ser extraída dos casos apresentados, porém sua utilização 

para uma nova estrutura de projeto também deve ser objeto de adaptação, podendo-

se utilizar máscaras de dados para padronizar os dados de uma forma mais 

siimples, podendo-se construir macros com cada umas das soluções com vistas a 

construir este novo projeto de lógicas de partida e parada de central hidrelétrica, 

permitindo o estabelecimento de uma padronização. 

Muitas possibilidades surgem com o presente trabalho, vez que a utilização 

desta tecnologia permite a evolução, o aperfeiçoamento do modelo apresentado, 

com vistas a atender cada um dos equipamentos, sistemas e serviços presentes na 

Central Hidrelétrica, permitindo sua expansão para outras áreas da própria Central 

Hidrelétrica ou mesmo de estruturas do setor elétrico (ou correlatas – como 

instalações industriais). 

Outro direcionamento importante é a possibilidade de incluir na base de 

casos soluções específicas ou fragmentos de soluções para atender lógicas 

específicas para turbinas do tipo Pelton e Bulbo, as quais não estão presentes na 

base de casos, incluindo elementos importantes como as lógicas para bicos injetores 

(agulha) e defletores das turbinas do tipo Pelton, bem como das particularidades e 

semelhanças das turbinas do tipo Bulbo e do tipo Kaplan. 

Futuramente também pode ser explorado, podendo trazer ganhos, a 

possibilidade de justificar e documentar as soluções, possibilitando incluir casos 
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específicos para cada sistema encontrado, como por exemplo: centrais hidráulicas. 

Assim será possível preparar memoriais descritivos para as lógicas constantes na 

lista de lógicas, com explicações e validões de cada lógica empregada, permitindo 

preparar uma outra gama de documentações pertinentes, mas nem sempre 

empregadas. 

No mesmo diapasão pode-se propor o uso de técnicas híbridas para 

permitir, com auxílio de outros softwares, a construção automática das soluções 

sugeridas, de forma a diminuir ainda mais o tempo utilizado para a construção das 

soluções, permitindo que o usuário utilize seu tempo com um foco em avaliar a 

soluções e fazer pequenos ajustes. Para tal, será igualmente importante criar uma 

ferramenta e um dado que permitirá refinar a elaboração destes documentos de 

forma automática. 

O emprego de técnicas para uma aquisição facilitadas das lógicas seria 

interessante através da utilização de aprendizagem de máquina, porém em vista da 

diversidade de nomenclaturas e mesmo da utilização de mais de uma língua mostra-

se um caminho árduo a ser analisado em vista do custo/benefício da técnica. 

Por fim, outro caminho indicado é a possibilidade de se trabalhar com uma 

metodologia para a construção de lógicas vinculada a sistemas/serviços (como a 

programação orientada a serviço, técnica relativamente nova que juntamente com a 

visão da programação orientada a objeto pode diminuir as complexidades de se 

construir lógicas para empreendimentos com uma diversidade de equipamentos). 
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ANEXO A EXEMPLOS DE LÓGICAS DE CONTROLE 

1 CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA E DAS NORMAS 

Tendo em vista o disposto no CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS, 

previsto no item 2.4 (página 32), interessante apresentar algumas contribuições da 

literatura, em especial de Jardini (1997) e Lima (2009), e das normas, notadamente 

a 1010 da IEEE (2006) e da 61850-7-510 da IEC (2012a). 

1.1 PRÉ-CONDIÇÕES DE PARTIDA 

Jardini (1997) exemplifica a lógica de pré-condição de partida conforme a 

Figura 29, demonstrando a necessidade de funcionamento normal e posicionamento 

adequado dos equipamentos importantes para a partida da unidade geradora. 

Figura 29 - Exemplo de pré-condição de partida 

 

Fonte: Jardini (1997), p. 180 
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No mesmo sentido a IEC (2012a) indica a confirmação das pré-condições de 

partida (prestart condicions satisfied) somente como um valor necessário para a 

partida da unidade geradora, porém é o IEEE (2006) que fixa de uma forma explícita 

o passo, apontando-o como uma verificação de pré-partida (pre-start checks), o 

primeiro passo da sequência de partida, momento em que são verificados níveis e 

pressões do regulador de velocidade e turbina, bem como a posição de disjuntores, 

seccionadoras, válvulas e outros equipamentos que devem estar pré-posicionados 

para a partida da unidade geradora, confirmando ainda se não existem restrições 

operacionais como, por exemplo, o nível do reservatório. 

O IEEE (2006) indica em seu guia para controle de centrais hidrelétricas 

uma lógica e entradas típicas para um gerador e compensador síncrono, conforme 

indicado respectivamente na Figura 30 e Tabela 3. 

Figura 30 - Exemplo de pré-condições de partida 

 

Fonte: IEEE (2006), p.59 

 

Tabela 3 - Entradas esperadas das pré-condições de partida pelo IEEE 

Input 
Position for 

startup 
Type

a
 

Originating 
from

b
 

Notes 

Mode switch Generate/condense C SB . 

Governor control switch  Gov C GV . 

Brake control switch Auto C GV . 

Tailwater depressing 
control switch 

Auto C SB (or OT) 
. 

Governor oil pump control 
switch 

Auto C GV 
. 

Grease system control 
switch 

Auto C TB 
. 

Cooling water control 
switch 

Auto C OT 
. 

Phase reversing control 
switch 

Generate/condense C SB 
Reversible units only. 



108 

 

Input 
Position for 

startup 
Type

a
 

Originating 
from

b
 

Notes 

Thrust bearing oil pump 
control switch 

Auto C GN 
. 

Turbine bearing oil pump 
control switch 

Auto C TB 
. 

Unit breaker Tripped C OT . 

Exciter supply breaker Tripped C EX If used. 

Field breaker Tripped C EX If used. 

Turbine vent valve Closed C TB . 

Runner band drain valve Closed C TB . 

Maintenance seal, below 
headcover 

Released C TB 
If used. 

Runner wear ring cooling 
water valve 

Closed C OT 
. 

Runner shaft seal water 
valve Open C OT 

Unit specific, may be 
part of auxiliaries start 
sequence. 

Turbine guide bearing oil 
level 

Normal C, P TB 
. 

Governor sump oil level Normal C, P GV . 

Governor press tank oil 
level 

Normal C, P GV 
. 

Thrust bearing oil level Normal C, P GN . 

Governor oil pressure Normal C, P GV . 

Tailwater depressing air 
pressure 

Normal C OT 
. 

Brake air pressure Normal C, P GV . 

Exciter firing sequence 

Normal C EX 

Reversible unit if 
exciter tap on machine 
side of phase reversal 
switch. 

Lockout relays Reset P SB . 

Control/protection voltage Normal C, P OT . 

Headgate position 100% open C OT . 

Reservoir levels OK for generator C OT . 

Auto-synchronizer outputs Connected to 
governor speed 

adjust and exciter 
voltage adjust 

C SB 

 

a C=control; P=protection. 
b TR=transformer; GN=generator; TB=turbine; GV=governor; EX=exciter; SB=unit system; OT=other. 

Fonte: IEEE (2006), p. 59,60 
 

Pode-se verificar na lógica e entradas apresentadas pela IEEE que as pré-

condições de partida impedem que a unidade geradora possa partir caso haja 

indisponibilidade de equipamentos ou de condição operacional. 
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1.2 PARTIDA DOS AUXILIARES 

A partida dos auxiliares é o próximo passo, um passo preparatório para a 

efetiva partida da unidade geradora, o qual muitas vezes é implementada de forma 

integrada à própria partida da unidade geradora, podendo-se verificar na Figura 31 

um exemplo de como pode ocorrer esta integração tendo em vista o processo ser 

disparado com o comando de partida automática e somente próximo as 100 

segundos é que a partida ocorre efetivamente. 

Figura 31 - Curva da Partida indicando o momento em que auxiliares são acionados 

 

Fonte: Jardini (1997), p. 180 
 

A IEEE (2006) indica que os sistemas auxiliares da unidade (como as 

bombas de água de resfriamento, o sistema de lubrificação e as bombas de alta 

pressão do mancal escora) devem realizar suas partidas, incluindo ainda outros 

passos como: o distribuidor na posição partida da turbina, o regulador de velocidade 

selecionado em velocidade síncrona, a válvula do conduto forçado da turbina (se 

existir) na posição aberta, os limitadores de taxa de fechamento do distribuidor (se 

utilizados) devem ser aplicados, o regulador de tensão com a excitatriz no manual e 

em automático, com seleção de valores de partida da unidade. A Figura 32 é uma 

típica partida de auxiliares, um processo que necessidade de realimentação e a  

Tabela 4 indica as entradas e a posição esperada. 



110 

 

Figura 32 - Típico de uma lógica de partida de auxiliares conforme o IEEE 

 

Fonte: IEEE (2006), p. 61 

 

Tabela 4 - Entradas necessárias para a partida dos auxiliares 

Input Position for 
startup 

Type
a
 Originating 

from
b
 

Notes 

Mode switch Generate/condense C SB If used. 

Gate limit Turbine Start C GV . 

Speed changer 100% C GV . 

Manual voltage 
regulator 

Pre-start C EX . 

Automatic voltage 
regulator 

Pre-start C EX . 

Thrust bearing oil 
press 

Normal C GN . 

Cooling water 
flow 

Normal C OT . 

Penstock shut-off 
valve 

100% open C OT If used. 

Guide bearing oil 
flow 

Normal C OT . 

Brakes Released C OT  

a C = control. 
b TR=transformer; GN=generator; TB=turbine; GV=governor; EX=exciter; SB=unit system; OT=other. 

Fonte: IEEE (2006), p. 61 
 

Lima (2009) indica os principais comandos, de forma análoga propõe uma 

solução típica para a realidade brasileira, porém apresenta de forma pormenorizada 

os comandos com relação aos mancais: 

 Colocar o limite de abertura na posição partir 

 Colocar o ajuste de frequência de referência para a posição de 

frequência síncrona 
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 Abrir a comporta da tomada d´água 

 Colocar a excitação manual e o regulador automático de tensão na 

posição de tensão em vazio 

 Ligar a bomba de água de resfriamento 

 Liberar os freios 

 Ligar a bomba de circulação do óleo de alta pressão do mancal de 

escora 

 Ligar a bomba de circulação do óleo do mancal de escora 

 Ligar a bomba de circulação do óleo do mancal guia do gerador 

 Ligar a bomba de circulação do óleo do mancal guia da turbina 

 Ligar a bomba de circulação do óleo do Regulador de Velocidade 

Hidráulico 

 Ligar a bomba de isolamento do óleo do Regulador de Velocidade 

Hidráulico 

 Abrir a válvula de água de resfriamento. 

1.3 PARTIDA DA UNIDADE GERADORA 

Após a partida dos auxiliares ocorrer a lógica de partida da unidade ocorre 

fixando o IEEE (2006) poucos passos para permitir a excitação e a sincronização da 

máquina, fixando a seguinte ordem: a liberação da trava do distribuidor, o regulador 

é liberado para realizar a abertura do distribuidor, o regulador de tensão é habilitado. 

Após o distribuidor abrir e a unidade acelerar até 95% da velocidade nominar então 

o disjuntor de campo é fechado e após a unidade geradora atingir a tensão e 

frequência desejada pode ser sincronizada no sistema, como gerador ou 

compensador síncrono. 
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Figura 33 - Lógica Típica de partida de unidade segundo a IEEE 

 

Fonte: IEEE (2006), p. 62 
 

A partida da unidade geradora pressupõe que todos os comandos de pré-

condições e de partida de auxiliares foram realizadas, iniciando a partida, a qual 

normalmente desenvolve uma sequência, a qual Lima (2009) simplifica assim: 

 Liberar a trava hidráulica do servomotor 

 Trava hidráulica do servomotor liberada, energiza o solenóide de 

partida/parada, a qual inicia a abertura do distribuidor. 

 Quando a rotação da unidade atingir 50% da rotação nominal desliga a 

bomba de circulação de óleo de alta pressão do mancal escora. 

 O Regulador de Velocidade Hidráulico transfere o limitador de abertura 

da posição partir para a posição de velocidade em vazio 

 Quando a unidade geradora atingir 95% da rotação nominal fecha: 

o O disjuntor de excitação inicial 

o O disjuntor de campo 

 Quando a tensão atingir 90% da tensão nominal 

o Abrir o disjuntor de excitação inicial 

o Energizar a sincronização automática 

 Condição de sincronização satisfeita: fecha o disjuntor da unidade 

 Disjuntor da unidade fechado 

 Desliga a sincronização automática 

 Libera o limitador de abertura do distribuidor 
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 Troca à realimentação do Regulador de Velocidade Hidráulico de 

abertura do distribuidor para potência, se estiver operando em sistema 

interligado. 

 O operador ou o sistema de controle automático ajusta o Regulador de 

Velocidade Hidráulico para o valor desejado da potência a ser gerado 

1.4 PARADA DA UNIDADE GERADORA 

A sequência de parada pode ocorrer em três situações distintas dependendo 

da existência de faltas. A parada normal, a parada rápida e a parada de emergência. 

Por ser mais grave trata-se inicialmente da parada de emergência. 

1.4.1 Parada de Emergência da Unidade Geradora 

A parada de emergência ocorre quando algum dos dispositivos ou relés de 

proteção atuar para minimizar danos no equipamento onde houve a falha. Segundo 

a IEEE (2016) a parada de emergência é a mais rápida, importando na desconexão 

da unidade, proveniente de relés de proteção ou de uma chave de emergência 

acionada pelos operadores, podendo ocorrer de forma simultânea: trip do disjuntor 

da unidade, desligamento da excitação, regulador de velocidade tem os solenoides 

de parada total e parcial totalmente desernergizados, importando no fechamento do 

distribuidor, Limite do distribuidor em zero, desabilitação da sequência de partida e 

regulador selecionado em pré-condição de partida. 
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Tabela 5 - Entradas para a sequência de parada de emergência segundo a IEEE 

Input Type
a
 Originating from

b
 Notes 

Differential relays 
actuated  

P GN, TR, OT  

Overcurrent relay 
actuated 

P GN, TR  

Electrical disturbance 
detected 

P System  

C02 released P OT  

Turbine overspeed 
occurs 

P GV, GN  

Emergency push button 
actuated 

C SB  

a C = control; P = protection. 

b TR = transformer; GN = generator; TB = turbine; GV = governor; EX = exciter; SB = unit system; OT = other. 

Fonte: IEEE (2006), p.66 

Figura 34 - Lógica de parada de emergência segundo a IEEE 

 

Fonte: IEEE (2006), p.64 

 

Esta parada usualmente é também subdividida dependendo do tipo de falta 

que ocorrer usualmente indicadas com o número do relé de bloqueio e com uma ou 

duas letras características para indicar o tipo de falha. 
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A parada completa de emergência com bloqueio e com rejeição de carga 

(86E) é a mais rápida e decorre da atuação de proteção com alto poder de 

destruição, normalmente elétrico, iniciando com o disparo (comando de abertura) do 

disjuntor da unidade, ocasionando sobrevelocidade e sobrepressão na caixa espiral 

e conduto forçado. A atuação desta parada ocasiona as seguintes ações segundo 

Lima (2009) 

 Desenergizar o solenoide de partida/parada 

 Desligar o disjuntor da unidade 

 Desligar o disjuntor de campo 

 Colocar o ajuste da frequência de referência na posição zero 

 Colocar o ajuste da potência de referência na posição zero 

 Colocar o ajuste da abertura do distribuidor na posição zero 

 Colocar o ajuste de tensão de referência do regulador de tensão na 

posição de tensão zero 

 Colocar o ajuste da excitação manual na posição de tensão zero 

 Desarmar a sequência de partida 

 Quando a rotação da unidade atingir 50% da rotação nominal, ligar a 

bomba de circulação de óleo de alta pressão do mancal escora 

 Quando a rotação da unidade atingir 30% da rotação nominal, com os 

disjuntores do gerador e do campo abertos e o distribuidor fechado, 

aplica o freio até a parada completa da unidade. 

 Unidade parada, aplica a trava hidráulica do servo motor. 

Estas ações podem ser desencadeadas pela atuação de qualquer destas 

proteções 87G, 87U, 64G1, 64G2, 61G, 51EX, 76EI, 76ER, 21G, 59G, 63TE, 86BF, 

58E1/2, 48EX, 26G, 63G, 1PB68. 

A parada parcial de emergência, sem bloqueio e com rejeição de carga (94) 

ocorre quando há atuação de um relé 94 devido a uma condição perigosa, porém 

transitória e externa à unidade, permitindo uma rápida sincronização da UG com o 

restabelecimento das condições normais, pois mantêm a unidade em velocidade 

                                            
 

68
 Estas são as proteções usualmente empregadas para este tipo de parada de emergência, todas 

calcadas na tabela ANSI que prevê para cada um dos número combinados com alguma(s) letra(s) 
uma das nomenclaturas a descrição específica como o 87G que refere-se a proteção diferencial do 
Gerador. 
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nominal (velocidade em vazio) e operando excitada. São ações deste tipo de parada 

segundo Lima (2009): 

 Desliga o disjuntor da unidade. 

 Coloca o limite de abertura do distribuidor na velocidade em vazio 

 Coloca o ajuste de frequência de referência na posição de velocidade 

nominal 

 Coloca o ajuste da tensão de referência do regulador de tensão na 

posição de tensão em vazio 

 Coloca o ajuste da excitação manual na posição de tensão em vazio. 

Usualmente esta parada é ocasionada pela atuação das seguintes 

proteções: 32G, 78G, 24V/Hz. 

A parada completa de emergência, com bloqueio, fechamento da comporta 

de emergência com abertura temporizada do disjuntor (86H) ocorre quando se 

“identificam a existência de falha no Regulador de Velocidade (sobrevelocidade), no 

sistema de alimentação do óleo de alta pressão (pressão baixa) ou no Distribuidor, o 

que pode levar a unidade à velocidade de disparo.” (Lima (2009)) 

A abertura temporizada evita o disparo da máquina devido à manutenção do 

acoplamento eletromagnético, ademais, com o fechamento da comporta da tomada 

d´água minimiza-se, também, a possibilidade de sobre velocidade. 

São proteções que geram esta parada: 81G, 12M, 33PC, 48M, 63AC, 27-

1/2+50EA. 

1.4.2 Parada Rápida da Unidade Geradora 

A parada rápida é uma parada que agrupa reles e dispositivos de proteção 

para preliminarmente descarregar a unidade geradora a uma taxa rápida e 

posteriormente disparar o disjuntor da unidade, assim não há sobre velocidade, 

somente sobre pressão na caixa espiral e conduto forçado com menor intensidade 

que o 86E, bem como o disparo do disjuntor não é imediato para não aumentar 

danos com sobre velocidade, segundo Lima (2009) 

A parada rápida geralmente ocorre por conta de um problema mecânico 

como a pressão de óleo do regulador, vibração, alta temperatura dos mancais. A 

parada ocorre de forma bem rápida no que diz respeito ao fechamento do 
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distribuidor, porém o disjuntor da unidade não é aberto antes que o distribuidor atinja 

a posição de velocidade sem carga ou a potência em zero. Quando atingida esta 

posição em marcha a vazio a unidade desliga a excitação, o regulador de velocidade 

retorna a posição de pré-condição de partida, o limitar do distribuidor volta a posição 

zero, bem como o regulador é desenergizado com um desligamento parcial. A 

bomba do mancal escora é ligada enquanto a velocidade diminui, momento em que 

os freios poderão ser aplicados. Por fim desligam-se os auxiliares e a válvula de 

emergência se houver, segundo a IEEE (2006). 

Tabela 6 - Entradas para a sequencia rápida de parada segundo a IEEE 

Input Position for 
shutdown 

Typea Originating 
fromb 

Notes 

Turbine guide 
bearing 
temperature 

High P, T TB  

Shaft packing box 
temperature 

High P, T TB  

Runner seal 
temperature 

High P, T TB  

Generator thrust 
bearing 
temperature 

High P, T GN  

Generator guide 
bearing 
temperature 

High P, T GN  

Overspeed switch Closed P GV  

Unit vibration High P OT  

Governor press 
tank oil level 

Hi-Low P GV  

Governor oil 
pressure 

Low P GV  

Shaft packing box 
cooling water flow 

Low P TB  

a P = protection; T = temperature. 

b TR = transformer; GN = generator; TB = turbine; GV = governor; EX = exciter; SB = unit system; OT = other. 

Fonte: IEEE (2006), p.65 
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Figura 35 - Lógica típica de parada rápica segundo a IEEE 

 

Fonte: IEEE (2006), p.65 

 

A parada completa rápida com bloqueio e sem rejeição de carga (86M) 

opera em condições decorrentes de defeitos mecânicos, sugerindo Lima (2009), as 

seguintes ações: 

 Desenergizar o solenoide de partida/parada 

 Coloca o ajuste da frequência de referência na posição zero 

 Coloca o ajuste da potência de referência na posição zero 

 Coloca o ajuste da abertura do distribuidor na posição zero 

 Coloca o ajuste de tensão de referência do regulador de tensão na 

posição de tensão zero 

 Coloca o ajuste da excitação manual na posição de tensão zero 

 Desarma a sequencia de partida 

 Quando a rotação da unidade atingir 50% da rotação nominal, ligar a 

bomba de circulação de óleo de alta pressão do mancal escora 
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 Quando a rotação da unidade atingir 30% da rotação nominal, com os 

disjuntores do gerador e do campo abertos e o distribuidor fechado, 

aplica o freio até a parada completa da unidade. 

 Unidade parada, aplica a trava hidráulica do servo motor. 

 Desliga os equipamentos auxiliares 

As proteções que sugerem este tipo de parada são 38ME, 38MG, 38GT, 

38OME, 38OGT, 71OME, 71OGT, 71AC8, 64R, 27EX, 63V2, 71OGG, 39V, 39VT, 

60, 48PA. 

A parada parcial rápida com bloqueio e sem rejeição de carga (86P) atua em 

faltas que não tem um alto poder destrutivo, mas que podem trazer riscos ao 

gerador, seguindo as seguintes ações conforme Lima (2009): 

 Coloca o limite de abertura do distribuidor na posição de velocidade em 

vazio 

 Coloca o ajuste de potência de referência na posição zero 

 Coloca o ajuste de tensão de referência do regulador de tensão na 

posição de tensão zero 

 Coloca o ajuste da excitação manual na posição de tensão zero 

 O desligamento do disjuntor da unidade e do campo ocorre quando o 

distribuidor atingir a posição de velocidade em vazio 

As proteções que levam a esse tipo de parada são: 40G, 46G, 49G, 49TE. 

A parada normal (relé 5) é a parada que é precedida do descarregamento da 

unidade a uma taxa moderada para evitar transitórios hidráulicos para depois abrir o 

disjuntor da unidade. É similar a 86M, porém o fechamento do distribuidor é 

realizado pelo limitador de abertura do regulador de velocidade. Além de poder ser 

uma parada desejada pode ocorrer por 80AG ou partida incompleta. 

1.4.3 Parada Normal da Unidade Geradora 

A parada normal assim como a sequência rápida prioriza a retirada da carga, 

fechando o distribuidor até a posição inicial. Pode ser utilizada tanto em situação de 

rotina como para várias entradas anormais de nível, pressão, vazão de natureza 

menos crítica. Por fim, assim como na parada rápida a unidade é levada até a 
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posição inicial do distribuidor ou a carga zero para encerrar a parada, segundo a 

IEEE (2006). 

Tabela 7 - Entradas para a parada normal segundo a IEEE 

Input Position for 
shutdown 

Typea Originating 
fromb 

Notes 

Generator thrust 
bearing 
temperature 

High P, T GN   

Generator guide 
bearing 
temperature 

High P, T GN . 

Turbine packing 
box temperature 

High P, T TB . 

Turbine guide 
bearing 
temperature 

High P, T TB . 

Governor sump oil 
level 

Low P GV . 

Penstock shut-off 
valve oil level 

Low P OT if used 

Cooling water flow Low P OT . 

Starting sequence 
dropout 

Closed P SB . 

Unit stop push 
button 

Closed C SB . 

a C = control; P = protection; T = temperature. 

b TR = transformer; GN = generator; TB = turbine; GV = governor; EX = exciter; SB = unit system; OT = other. 

Fonte: IEEE (2006), p.63 
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Figura 36 - Lógica Típica de parada normal segundo a IEEE 

 

Fonte: IEEE (2006), p.66 

Um alerta que o IEEE (2016) faz é que o projetista deve priorizar o quanto o 

operador poderá intervir na sequência de partida da máquina, influenciando assim 

em uma subdivisão de passos, inclusive quanto tempo poderão manter a máquina 

daquela forma. 

As lógicas fixadas nestas funções permitem identificar estados estáveis 

esperados da unidade geradora: Unidade parada (pré-condições de partida 

satisfeitas), Unidade pronta para a partida (partida dos auxiliares executada), 

Unidade em marcha desexcitada (partida das unidades antes da excitação), Unidade 

em marcha excitada (Unidade pronta para a partida) e Unidade sincronizada (após a 

sincronização). 

A sequência automática de partida permite que todos os passos sejam 

realizados sem a interferência do operador, resumindo-se a sequência da Figura 39. 
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Figura 37 - Sequência de partida automática (relé mestre) segundo a IEEE 

 

Fonte: IEEE (2016), p.67 

 

Outra possibilidade é oportunizar ao operador fazer a partida de forma 

sequenciada, realizando a partida de auxiliares e partes da sequência de forma 

automática conforme Figura 40. 
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Figura 38 - Sequência de comando passo a passo 

 

Fonte: IEEE (2016), p.68 
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ANEXO B VARIÁVEIS UTILIZADAS PARA A BASE DE CASOS 

As variáveis utilizadas para caracterizar os casos estão listadas abaixo, 

porém foram implementados de uma maneira geral em dois conceitos no MyCBR 

para facilitar consultas, porém outros conceitos foram utilizados de forma a 

aproximar ao máximo o modelo de conhecimento com a programação orientada a 

objeto. (Em itálico estão os dados dependentes de outros conceitos) 

 

1 CENTRAL HIDRELÉTRICA 

1. Potência Instalada Casa de Força (MW) 

2. Potência Total do Empreendimento (MW) 

3. Queda Bruta 

4. Vazão Média (m³/s) 

5. Reservatório – Tipo de Operação 

6. Barragem – Tipo/Material 

7. Vertedouro – Tipo 

8. Vertedouro – Estrutura de Dissipação 

9. Vertedouro – Comporta – Tipo 

10. Estruturas de Adução – Tipo 

11. Válvula de Emergência – Tipo 

12. Tomada D´Água – Tipo 

13. Tomada D´Água – Comporta – Tipo 

14. Tomada D´Água – Central Hidráulica – Tipo 

15. Tomada D´Água – Sistema de Medição Hidráulica – Tipo 

16. Turbina – Tipo 

17. Turbina – Orientação do Eixo 

18. Turbina – Monitoramento 

19. Distribuidor – Tipo 

20. Pás – Configuração 

21. Vedação da Tampa da Turbina – Configuração 

22. Tubo de Sucção – Comporta – Tipo 

23. Tubo de Sucção – Central Hidráulica – Tipo 
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24. Gerador – Tipo 

25. Gerador – Potência Ativa (MW) 

26. Gerador – Potência Aparente (MVA) 

27. Gerador – Fator de Potência 

28. Estator – Enrolamento – Configuração 

29. Estator – Núcleo – Configuração 

30. Gerador – Anti-incêndio – Configuração 

31. Gerador – Aquecimento – Configuração 

32. Gerador – Levantamento – Configuração 

33. Gerador – Frenagem – Configuração 

34. Gerador – Resfriamento – Configuração 

35. Gerador – Proteção – Configuração 

36. Regulador de Tensão – Configuração 

37. Regulador de Velocidade – Configuração 

38. Sincronismo – Configuração 

39. Mancais – Lubrificação e Resfriamento – Tipo 

40. Mancais – Temperatura – Tipo 

41. Mancal Combinado – Lubrificação – Configuração 

42. Mancal Combinado – Temperatura – Configuração 

43. Mancal Escora do Gerador – Lubrificação – Configuração 

44. Mancal Escora do Gerador – Temperatura – Configuração 

45. Mancal Escora da Turbina – Lubrificação – Configuração 

46. Mancal Escora da Turbina – Temperatura – Configuração 

47. Mancal Guia do Gerador – Lubrificação – Configuração 

48. Mancal Guia do Gerador – Temperatura – Configuração 

49. Mancal Guia da Turbina – Lubrificação – Configuração 

50. Mancal Guia da Turbina – Temperatura – Configuração 

51. Sistema Auxiliar de Corrente Alternada – Configuração 

52. Sistema Auxiliar de Corrente Contínua – Configuração 

53. Transformador Elevador – Localização 

54. Transformador Elevador – Potência Aparente (MVA) 

55. Transformador Elevador – Tensão Enrolamento Primário (kV) 

56. Transformador Elevador – Tensão Enrolamento Secundário (kV) 

57. Transformador Elevador – Tipo 
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58. Interligação Gerador – Transformador 

59. Transformador Elevador – Anti-incêndio – Configuração 

60. Sistema de Medição de Energia Bruta – Configuração 

61. Sistema de Medição de Energia para Faturamento – Configuração 

62. Subestação – Arranjo 

63. Subestação – Tensão (kV) 

64. Subestação – Tipo  

65. Linha de Transmissão - Tensão (kV) 

66. Linha de Transmissão – Tipo 

 

2 DADOS GERAIS DA CENTRAL HIDRELÉTRICA 

67. Nome 

68. Código Numérico 

69. Código Mnemônico 

70. País 

71. Estado 

72. Rio 

73. Vazão CMP (m³/s) 

74. Vazão Decamilenar (m³/s) 

75. Potência Firme (MW) 

76. Potência Média (MW) 

77. Rendimento (%) 

78. Rendimento Médio Ponderado (%) 

79. Taxa de Indisponibilidade Forçada (%) 

80. Taxa de Indisponibilidade Programada (%) 

81. Casa de Força - Tipo 

82. Casa de Força - Finalidade 

83. Casa de Força - Fator de Capacidade 

84. Casa de Força - Perda de Carga Média Ponderada 

85. Casa de Força - Largura dos Blocos das Unidades (m) 

86. Casa de Força - Latitude 

87. Casa de Força – Longitude 
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88. Reservatório - Área (km²) 

89. Reservatório - Volume Total (hm³) 

90. Reservatório - Volume Útil (hm³) 

91. Reservatório - Área de Drenagem (km2) 

92. Nível de Água Montante - Máximo Excepcional (msnm) 

93. Nível de Água Montante - Máximo Normal (msnm) 

94. Nível de Água Montante - Mínimo Normal (msnm) 

95. Barragem – Dados Gerais 

96. Vertedouro – Vazão de Projeto (m³/s) 

97. Vertedouro – Comporta – Quantidade 

98. Vertedouro – Comporta – Altura 

99. Vertedouro – Comporta – Largura 

100. Estruturas de Adução – Dados Gerais 

101. Válvula de Emergência – Lógicas Combinacionais 

102. Válvula de Emergência – Lógicas Sequenciais 

103. Válvula de Emergência – Lista de Pontos 

104. Tomada D´Água – Dados Gerais 

105. Tomada D´Água – Comporta – Quantidade 

106. Tomada D´Água – Comporta – Altura 

107. Tomada D´Água – Comporta – Largura 

108. Tomada D´Água – Central Hidráulica – Lógicas Combinacionais 

109. Tomada D´Água – Central Hidráulica – Lógicas Sequenciais 

110. Tomada D´Água – Central Hidráulica – Lista de Pontos 

111. Tomada D´Água – Sistema de Medição Hidráulica – Lista de Pontos 

112. Distribuidor – Lógicas Combinacionais 

113. Distribuidor – Lógicas Sequenciais 

114. Distribuidor – Lista de Pontos 

115. Pás – Lógicas Combinacionais 

116. Pás – Lógicas Sequenciais 

117. Pás – Lista de Pontos 

118. Vedação da Tampa da Turbina – Lógicas Combinacionais 

119. Vedação da Tampa da Turbina – Lógicas Sequenciais 

120. Vedação da Tampa da Turbina – Lista de Pontos 

121. Tubo de Sucção – Comporta – Quantidade 
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122. Canal de Fuga - Comprimento (m) 

123. Canal de Fuga - Largura (m) 

124. Canal de Fuga - Quantidade 

125. Tubo de Sucção – Comporta – Altura 

126. Tubo de Sucção – Comporta – Largura 

127. Tubo de Sucção – Central Hidráulica – Lógicas Combinacionais 

128. Tubo de Sucção – Central Hidráulica – Lógicas Sequenciais 

129. Tubo de Sucção – Central Hidráulica – Lista de Pontos 

130. Nível de Água Jusante - Máximo Excepcional (msnm) 

131. Nível de Água Jusante - Máximo Normal (msnm) 

132. Nível de Água Jusante - Mínimo Normal (msnm) 

133. Estator – Enrolamento – Lógicas Combinacionais 

134. Estator – Enrolamento – Lógicas Sequenciais 

135. Estator – Enrolamento – Lista de Pontos 

136. Estator – Núcleo – Lógicas Combinacionais 

137. Estator – Núcleo – Lógicas Sequenciais 

138. Estator – Núcleo – Lista de Pontos 

139. Gerador – Anti-incêndio – Lógicas Combinacionais 

140. Gerador – Anti-incêndio – Lógicas Sequenciais 

141. Gerador – Anti-incêndio – Lista de Pontos 

142. Gerador – Aquecimento – Lógicas Combinacionais 

143. Gerador – Aquecimento – Lógicas Sequenciais 

144. Gerador – Aquecimento – Lista de Pontos 

145. Gerador – Levantamento – Lógicas Combinacionais 

146. Gerador – Levantamento – Lógicas Sequenciais 

147. Gerador – Levantamento – Lista de Pontos 

148. Gerador – Frenagem – Lógicas Combinacionais 

149. Gerador – Frenagem – Lógicas Sequenciais 

150. Gerador – Frenagem – Lista de Pontos 

151. Gerador – Resfriamento – Lógicas Combinacionais 

152. Gerador – Resfriamento – Lógicas Sequenciais 

153. Gerador – Resfriamento – Lista de Pontos 

154. Gerador – Proteção – Lógicas Combinacionais 

155. Gerador – Proteção – Lógicas Sequenciais 
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156. Gerador – Proteção – Lista de Pontos 

157. Gerador – Regulador de Tensão – Lógicas Combinacionais 

158. Gerador – Regulador de Tensão – Lógicas Sequenciais 

159. Gerador – Regulador de Tensão – Lista de Pontos 

160. Unidade Geradora – Regulador de Velocidade – Lógicas Combinacionais 

161. Unidade Geradora – Regulador de Velocidade – Lógicas Sequenciais 

162. Unidade Geradora – Regulador de Velocidade – Lista de Pontos 

163. Gerador – Sincronismo – Lógicas Combinacionais 

164. Gerador – Sincronismo – Lógicas Sequenciais 

165. Gerador – Sincronismo – Lista de Pontos 

166. Mancal Combinado – Lógicas Combinacionais 

167. Mancal Combinado – Lógicas Sequenciais 

168. Mancal Combinado – Lubrificação – Lista de Pontos 

169. Mancal Combinado – Temperatura – Lista de Pontos 

170. Mancal Escora do Gerador – Lógicas Combinacionais 

171. Mancal Escora do Gerador – Lógicas Sequenciais 

172. Mancal Escora do Gerador – Lubrificação – Lista de Pontos 

173. Mancal Escora do Gerador – Temperatura – Lista de Pontos 

174. Mancal Escora da Turbina – Lógicas Combinacionais 

175. Mancal Escora da Turbina – Lógicas Sequenciais 

176. Mancal Escora da Turbina – Lubrificação – Lista de Pontos 

177. Mancal Escora da Turbina – Temperatura – Lista de Pontos 

178. Mancal Guia do Gerador – Lógicas Combinacionais 

179. Mancal Guia do Gerador – Lógicas Sequenciais 

180. Mancal Guia do Gerador – Lubrificação – Lista de Pontos 

181. Mancal Guia do Gerador – Temperatura – Lista de Pontos 

182. Mancal Guia da Turbina – Lógicas Combinacionais 

183. Mancal Guia da Turbina – Lógicas Sequenciais 

184. Mancal Guia da Turbina – Lubrificação – Lista de Pontos 

185. Mancal Guia da Turbina – Temperatura – Lista de Pontos 

186. Gerador – Sistema Auxiliar de Corrente Alternada – Lógicas Combinacionais 

187. Gerador – Sistema Auxiliar de Corrente Alternada – Lógicas Sequenciais 

188. Gerador – Sistema Auxiliar de Corrente Alternada – Lista de Pontos 

189. Gerador – Sistema Auxiliar de Corrente Contínua – Lógicas Combinacionais 
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190. Gerador – Sistema Auxiliar de Corrente Contínua – Lógicas Sequenciais 

191. Gerador – Sistema Auxiliar de Corrente Contínua – Lista de Pontos 

192. Transformador Elevador – Quantidade 

193. Transformador Elevador – Anti-incêndio – Lógicas Combinacionais 

194. Transformador Elevador – Anti-incêndio – Lógicas Sequenciais 

195. Transformador Elevador – Anti-incêndio – Lista de Pontos 

196. Sistema de Medição de Energia Bruta – Lógicas Combinacionais 

197. Sistema de Medição de Energia Bruta – Lógicas Sequenciais 

198. Sistema de Medição de Energia Bruta – Lista de Pontos 

199. Sistema de Medição de Energia de Faturamento – Lógicas Combinacionais 

200. Sistema de Medição de Energia de Faturamento – Lógicas Sequenciais 

201. Sistema de Medição de Energia de Faturamento – Lista de Pontos 

202. Subestação - Número de Bays 

203. Linha de Transmissão - Extensão (Km) 


