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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

A Resolução Normativa nº 427 da ANEEL, de 22 de fevereiro de 2011, estabelece 
diretrizes para implementação do Sistema de Coleta de Dados Operacionais – SCD. 
Considerando o atendimento ao disposto nessa Resolução, o Grupo Técnico 
Operacional da Região Norte – GTON realizou reuniões com empresas de geração, 
com Produtores Independentes de Energia – PIE que atuam na Região Norte e com o 
Centro de Pesquisas da Eletrobras – CEPEL de forma a subsidiar a determinação dos 
requisitos mínimos exigíveis do SCD. 

Como resultado, foi elaborada uma minuta de especificação técnica que, após ser 
submetida à apreciação das empresas participantes do GTON, deu origem à presente 
especificação. 

Os requisitos técnicos mínimos apresentados neste documento aplicam-se a Centrais 
Geradoras e Empreendimentos de Transmissão localizados em sistema elétrico 
isolado, beneficiadas pela sistemática de rateio da Conta de Consumo de 
Combustíveis – CCC, conforme estabelecido no Art.15°, da Resolução Normativa 
ANEEL n° 427, publicada em 22/02/2011. 

Esta especificação também se aplica aos casos de Centrais Geradoras e 
Empreendimentos de Transmissão com interligação ao SIN após a data de 30 de 
julho de 2009, mas que ainda possuem contratos de compra de energia elétrica e de 
potência vigentes. 

Para os propósitos desta especificação, Sistema de Coleta de Dados é definido como 
o conjunto de equipamentos, software, e acessórios responsáveis por medir, registrar, 
armazenar e disponibilizar os dados referentes às grandezas elétricas e ao consumo 
de combustível. 
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2. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

- ANEEL Resolução Normativa, n° 427, de 22 de Fevereiro de 2011, publicado no 
D.O de 11.03.2011, seção 1, p.36, v.142, n.48; 

- Portaria INMETRO Nº  319 de 23 de outubro de 2009 – VIM 2008 (Vocabulário de 
Metrologia – Conceitos Fundamentais e Termos Associados)  

- Portaria INMETRO Nº 431 de 04 de dezembro de 2007 – Regulamento Técnico 
Metrológico 

- Portaria INMETRO Nº 64 de 11 de abril de 2003 – Regulamento Técnico 
Metrológico 

- Resolução CONMETRO nº 11, de 12 de outubro de 1988 – Regulamentação 
Metrológica 

- Portaria Conjunta ANP/INMETRO nº 1, de 19 de junho de 2000 – Regulamento 
Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural 

- NBR 5167-1:2008 Medição de vazão de fluidos por dispositivos de pressão 
diferencial, inserido em condutos forçados de seção transversal 
circular, Parte 1: Princípios e requisitos gerais 

- NBR 14519:2000: Medidores eletrônicos de Energia Elétrica (estáticos) – 
Especificação; 

- NBR 9518:1997: Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas – Requisitos 
Gerais; 

 - NBR 5363:1998: Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas – Invólucros 
à prova de explosão – Tipo de proteção „d‟; 

- NBR 6146:1980: Invólucros de equipamentos elétricos – Proteção; 

- NBR 6855:1992: Transformador de potencial indutivo; 

- NBR 6856:1992: Transformador de corrente - Especificação 

- IEC 60529:2001: Classification of degrees of protection provided by enclosures 
(IP Code) 
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3. DEFINIÇÕES 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AGA American Gas Association 

Agentes Cada uma das partes envolvidas na geração e transmissão 
de energia elétrica nos Sistemas Eletricamente Isolados da 
Região Norte. 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica 

ANP Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis. 

API American Petroleum Institute. 

Calibração Conjunto de operações que estabelece, em condições 
especificadas, a relação entre os valores indicados por um 
instrumento ou sistema de medição, e os valores 
correspondentes das grandezas estabelecidos por padrões. 

Classe de exatidão Classe de instrumentos de medição que satisfazem a certas 
exigências metrológicas destinadas a conservar os erros 
dentro de limites especificados. 

Consumo Interno Quantidade de energia elétrica requerida pelas dependências 
administrativas, serviços auxiliares, oficinas e qualquer outra 
instalação do agente gerador na usina. 

Condições de 
referência 

Condições ambientais utilizadas como referência na 
comercialização e medição do consumo de combustível: 
pressão de 1 (atm) e temperatura de 20 (°C). 

Cromatografia gasosa Técnica para separação e análise de misturas de substâncias 
voláteis. 

Exatidão Erro máximo na faixa de medição de uma grandeza. 

Faixa É a diferença entre o maior e o menor dos valores do alcance. 

Faixa de trabalho Intervalo de mensuração de um determinado instrumento. 

IEC International Electrotechnical Commission. 

Incerteza de 
medição 

Parâmetro associado ao resultado de uma medição que 
caracteriza a dispersão dos valores que pode ser 
fundamentalmente atribuídos a um mensurando 

ISO International Organization for Standardization 

Lay-out dos 
arquivos de 
memória de massa 

Representa o padrão de formatação dos dados armazenados 
no arquivo. Somente através deste padrão se pode identificar 
cada informação contida no arquivo Não deve ser confundido 
com o formato do arquivo, que geralmente é representado 
pela sua extensão. 

Linha de alimentação Linha de suprimento de energia pneumática, elétrica ou 
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hidráulica. 

Linha de sinal Linha que transmite o sinal da variável, do transmissor ou do 
sensor receptor. 

Medidores 
instrumentados 

Medidores que possuem algum tipo de sinal de saída, de 
modo que alguma informação sobre este medidor possa ser 
lida, armazenada ou processada em algum outro ponto. O 
tipo de sinal de saída varia conforme o medidor e pode ser 
pulso (emitido a cada valor do insumo medido) ou digital 
(mais preciso e além de contabilizar os insumos agrega 
funções extras como indicação de horário, valores 
instantâneos, valores de pico etc.) 

Medidores não 
instrumentados 

Medidores que possuem um sistema mecânico de contagem 
progressiva, sendo o valor verificado na unidade de tempo 
obtido pela diferença de duas leituras consecutivas. 

Placa de Identificação Placa afixada no equipamento, contendo os dados 
característicos do instrumento, o número de série do 
fabricante, modelo e tipo de instrumento. 

Poder calorífico 
inferior 

Quantidade de calor produzida por unidade de volume de 
combustível, quando este entra em combustão, com excesso 
de ar, e os gases de descarga são resfriados até o ponto de 
ebulição da água, evitando assim que a água contida na 
combustão seja condensada. 
 

Poder calorífico 
superior 

Quantidade de calor produzida por unidade de volume de 
combustível, quando este entra em combustão, em excesso 
de ar, e os gases da descarga são resfriados de modo que o 
vapor de água neles seja condensado. 
 

Ponto de Conexão Ponto(s) físico(s) de conexão à rede de distribuição, onde é 
disponibilizada toda a energia líquida produzida pelo agente 
gerador. As medições realizadas neste ponto devem excluir a 
demanda de consumo interno da usina. 

Preservação É a aplicação de medidas protetoras adequadas a fim de 
impedir corrosão, deterioração, contaminação, danos físicos e 
mecânicos, resultantes da exposição dos materiais, 
equipamentos e instrumentos aos diversos agentes 
agressivos durante manuseio, embalagem, transporte, 
recebimento, armazenamento e montagem. 

Projeto Básico Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 
de precisão adequado, para caracterizar o complexo de obras 
ou serviços, e que assegurem a viabilidade técnica dos 
mesmos. 

Protocolo Conjunto de regras que define um processo de transferência 
de dados e de comunicação entre computadores e 
equipamentos. 
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SCD Sistema de Coleta de Dados Operacionais. 

Sensibilidade Característica do instrumento de medida associada à sua 
capacidade em detectar pequenas variações da grandeza 
medida. 

Sinal Grandeza funcionalmente relacionada ao objeto da medição. 

Temperatura Ambiente Temperatura do meio que envolve o instrumento ou 
equipamento, considerando-se os mesmos instalados e 
dissipando calor. 

Transformadores para 
Instrumentos 

Equipamentos que transferem energia elétrica de um circuito 
a outro, mantendo a mesma freqüência e variando a tensão 
de trabalho. 

Unidade Geradora Associação de máquina térmica ou hidráulica, responsável 
pelo suprimento de força motriz de acionamento, e gerador 
elétrico de corrente alternada ou contínua, com finalidade 
específica de produzir energia elétrica. 

4. AQUISIÇÃO DE DADOS 

4.1. ASPECTOS GERAIS 

Serão especificados os requisitos mínimos para o conjunto de equipamentos e 
acessórios responsáveis por medir, registrar e armazenar os dados das grandezas 
elétricas e de consumo de combustível, aqui classificados genericamente por 
grandezas físicas. 

Os medidores utilizados para implantação do SCD deverão ser do tipo instrumentado. 

O registro dos valores das grandezas físicas deve ser garantido enquanto houver 
fluxo destas, independente de falha na linha de alimentação dos equipamentos 
envolvidos na medição das informações. 

Os medidores, associados ou não a equipamento externo, devem possibilitar no 
mínimo: 

 programação e sincronismo externo do relógio/calendário interno; 

 geração de arquivos de saída em formato público (arquivo texto); 

 programação dos multiplicadores das grandezas medidas; 

  leitura dos valores medidos e da memória de massa por meio de interface 
serial ou porta óptica de comunicação; 

 programação de um código de identificação alfanumérico com pelo menos 14 
(quatorze) dígitos; 

 facilidades de software e hardware que permitam operações de leitura, 
programação, armazenamento e alterações de parâmetros tanto na forma local 
quanto na forma remota; 

 registro e armazenamento em memória de massa da totalização, a cada 15 
minutos, das grandezas físicas medidas no período de até 45 (quarenta e 
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cinco) dias ou estar associado a um dispositivo de armazenamento com a 
mesma capacidade. 

 Sinal de saída digital; 

 Os medidores/sistemas de medição deverão ser configurados de tal forma que, 
caso haja falha na medição, o dado NÃO seja substituído por 0(zero). 

Devem, ainda, ser providos de rotinas de auto-teste com alcance a todos os seus 
módulos funcionais internos, e capacidade de localizar anormalidades funcionais. 

Recomenda-se também, ao agente de geração e transmissão, instalar os medidores 
de grandezas elétricas em painéis ou cubículos exclusivos ou em abrigos apropriados 
próximos aos transformadores para instrumentos (TI), localizados de forma a tornar a 
manutenção o mais fácil possível. Os painéis e cubículos devem ser aterrados 
diretamente na malha de terra da subestação. 

Os circuitos secundários de corrente e potencial devem ser aterrados em um único 
ponto por circuito, o qual deve estar o mais próximo possível do local de instalação 
dos TI. Nesses circuitos os condutores de retorno devem ser independentes. 

Não será feita qualquer exigência quanto aos protocolos intrínsecos aos 
equipamentos utilizados para medição das grandezas físicas requeridas, desde que 
sejam abertos e documentados detalhadamente, possibilitando sua configuração e 
parametrização. 

O projeto do SCD deverá ser executado atendendo às normas da ABNT citadas no 
item 2. e, nos casos omissos, às normas IEC e API relacionadas ao assunto. 

4.2. GRANDEZAS ELÉTRICAS 

O SCD deverá medir, registrar e armazenar, em base horária, as seguintes grandezas 
elétricas: 

- Valores eficazes de tensão elétrica fase-neutro para cada fase, expressos em 
quilovolt (kV); 

- Valores eficazes de corrente elétrica para cada fase, expressos em ampére (A); 

- Valor da potência ativa instantânea, expressa em quilowatt (kW); 

- Valor da potência reativa instantânea, expressa em quilovolt-ampére-reativo (kVar); 

- Valor da energia ativa trifásica, expressa em quilowatt-hora (kWh); 

- Valor da energia reativa trifásica, expressa em quilovolt-ampére-reativo-hora(kVarh); 

- Valor da freqüência, expressa em hertz (Hz). 

As medidas realizadas devem ser referidas aos valores primários dos TI. 

4.2.1. TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTOS (TI) 

Os TI devem possuir enrolamentos secundários exclusivos para o sistema de 
medição das grandezas elétricas necessárias ao cumprimento desta especificação. 
As caixas terminais devem ter dispositivos que permitam lacrar os pontos de acesso 
aos circuitos de medição.  
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Os secundários dos TI, exclusivos para medição das grandezas elétricas necessárias 
para o cumprimento desta especificação, devem ter classe de exatidão 0,5 ou melhor 
para todas as cargas, e para todas as relações, consideradas as condições de 
projeto, e para a freqüência nominal do sistema. A classe de exatidão deverá ser 
mantida mesmo nos casos de medidores e dispositivos alimentados através de um 
dos enrolamentos secundários. 

Para o caso de TI pré-existentes associados às grandezas elétricas obtidas nos 
pontos de conexão, as exigências aplicadas aos SCD atenderão aos seguintes 
critérios: 

 Enrolamento secundário de medição com possibilidade de uso compartilhado, 
desde que a carga imposta a esse equipamento não reduza sua classe de 
exatidão; 

 Classe de exatidão 0,6 ou melhor. Medidores com classe de exatidão fora 
dessa faixa deverão ser submetidos à aprovação da ANEEL.  

Os transformadores de corrente (TC) devem ser especificados para uma corrente 
secundária nominal em conformidade com a corrente especificada pelo fabricante do 
medidor. Devem ter preferencialmente a mudança de relação no primário. No caso de 
mudança de relação no secundário, este deverá apresentar a mesma exatidão em 
todas as relações. 

4.2.2. MEDIDORES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS 

São requisitos mínimos a serem atendidos pelos medidores: 

 Certificado de calibração, comprovando que possuem independência de 
elementos e de seqüência de fases. Recomenda-se que a periodicidade para a 
calibração do equipamento seja de no máximo 2 (dois) anos; 

 Certificado de conformidade emitido por organismo de Certificação de Produto, 
credenciado pelo INMETRO, ou certificado de conformidade de modelo 
aprovado, emitido pelo INMETRO; 

 Deve ser polifásico, atendendo as medições a três ou quatro fios, conforme 
melhor adaptação ao sistema trifásico, de freqüência nominal do sistema, 
corrente nominal de acordo com o secundário do TC, e tensão nominal de 
acordo com o secundário do TP. Os medidores devem possuir independência 
de elementos e de sequência de fase, garantindo o mesmo desempenho em 
ensaio monofásico ou trifásico. 

 Devem atender a todos os requisitos metrológicos pertinentes à classe 0,2 
prescritos no Regulamento Técnico Metrológico – RTM, aprovado pela Portaria 
INMETRO nº 431, de dezembro de 2007, ou aquela que vier substituí-la. Para 
os sistemas de medição existentes podem ser aceitos medidores com classe 
0,5, para o caso de usinas com potência instalada nominal igual ou inferior a 
10.000 kW; 

Recomenda-se a utilização de um sistema de preservação e salvamento dos registros 
durante as perdas de alimentação, armazenando os dados em memória não volátil 
por pelo menos 100 (cem) horas. Assim como um registro com data e hora das 
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últimas 15 ocorrências de falta de alimentação e 15 ocorrências de alterações 
realizadas na programação do medidor. 

Devem possuir dispositivos (chaves de aferição) que possibilitem: “curto-circuitar” e 
aterrar os secundários dos TC, conectar instrumentos para ensaios individuais por 
circuito e permitam manutenção, calibração dos medidores, e ensaios na cabeação 
interna dos painéis, sem necessidade de desligamento do sistema de geração. 

É obrigatória a utilização de medição de retaguarda, que deve ser composta de um 
medidor igual ou equivalente ao medidor principal, instalado no mesmo painel, com as 
mesmas informações de corrente e tensão (mesmos enrolamentos secundários dos 
transformadores para instrumentos), atendendo às características técnicas aqui 
especificadas. Este medidor deve ser instalado conforme os critérios que foram 
estabelecidos para a medição principal.  

4.2.3. PONTOS DE MEDIÇÃO 

Para a implantação do SCD deverão ser considerados os seguintes aspectos quanto 
à medição das grandezas elétricas, conforme previsto na Resolução Normativa 
ANEEL n° 427: 

i) No caso das centrais geradoras o SCD deverá monitorar as grandezas 
elétricas no seu ponto de conexão à rede, em termos líquidos;  

ii) Nos empreendimentos de transmissão para importação de energia, o SCD 
deverá monitorar as grandezas elétricas no seu ponto de faturamento, sendo 
de responsabilidade do agente de distribuição no sistema isolado; 

A energia elétrica total suprida à rede deverá ser medida no(s) ponto(s) de conexão 
da usina à rede de distribuição, no secundário do TI. No caso de sistemas elétricos 
alimentados por mais de uma usina e/ou empreendimentos de transmissão para 
importação de energia, a medição de energia líquida deverá ser mensurada 
individualmente. 

4.3. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 

4.3.1. COMBUSTÍVEL LÍQUIDO 

O consumo de combustível será obtido a partir de medições de vazão (volumétricas 
ou mássicas) totalizadas em base horária, não cumulativa. A unidade de medida a ser 
adotada é equivalente àquela utilizada na sua comercialização (litros, quilos).  

As medições deverão ser efetuadas de forma a garantir uma sincronização mínima, 
em base horária, com as grandezas elétricas coletadas. Recomenda-se que a 
medição de consumo de combustível seja realizada somente na via de admissão a 
montante do tanque de serviço da usina, que este seja provido de dispositivo de 
controle de nível (ex: tanque bóia) e o retorno de combustível esteja ligado 
diretamente ao tanque (Figura 01).  
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Figura 01 

Quando as vias de retorno das unidades geradoras estão conectadas a montante da 
estação de tratamento de combustível, a medição deve ser realizada na via de 
admissão e na via de retorno. (Figura 02) 
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Figura 02 

Em caso da não existência de tanque de serviço, podem-se realizar medições 
individuais nas vias de admissão e na via de retorno comum às unidades geradoras 
(Figura 03). Recomenda-se a medição de energia nos bornes de saída de cada 
máquina. 
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Figura 03 
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Alternativamente, podem-se realizar medições individualizadas de admissão e retorno 
para cada unidade geradora (Figura 04). Recomenda-se, também neste caso, a 
medição de energia nos bornes de saída de cada máquina. 

CA

CR

Tanque de 

serviço

 

Figura 04 

 

CA Fluxômetro de consumo de admissão

Fluxômetro de consumo de retornoCR

Sentido do fluxo do combustível

Caminho de combustível (opcional)

Símbolo Descrição

 

 

4.3.2. COMBUSTÍVEL GASOSO  

O consumo de combustível gasoso será obtido a partir de medições de vazões 
volumétricas ou mássicas totalizadas em base horária, não cumulativas, e 
provenientes dos medidores instalados nas vias de admissão antes da primeira 
derivação para alimentação do agrupamento de UG. Os valores medidos pelos 
instrumentos, em metros cúbicos (m3), devem ser corrigidos para as condições de 
referência. 

Juntamente com as medições de vazão, deverão ser medidos, em base horária, 
através do processo de cromatografia gasosa do gás natural, o Poder Calorífico 
Superior (PCS) e o Poder Calorífico Inferior (PCI) expressos em quilocalorias por 
metro cúbico (kcal/m3) e corrigidos para as condições de referência.  

Os sistemas de medição de combustível gasoso em base volumétrica devem incluir 
dispositivos para compensação automática das variações de pressão estática e de 
temperatura na linha. A compensação deve incluir as variações do coeficiente de 
compressibilidade do gás decorrentes das variações de pressão e temperatura. 

OBS: no caso da utilização do gás natural conjuntamente com combustível líquido, 
devem ser obedecidos, para cada combustível, todos os requisitos supracitados. 

4.3.3. MEDIDORES DE VAZÃO  

São requisitos mínimos a serem atendidos pelos medidores de combustíveis: 
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 Certificado de calibração, sendo recomendada uma periodicidade de calibração 
não superior a 2 (dois) anos.   

 Certificado de conformidade emitido por organismo de Certificação de Produto, 
credenciado pelo INMETRO, ou certificado de conformidade de modelo 
aprovado, emitido pelo INMETRO; 

 -Para combustíveis líquidos a faixa de trabalho do medidor deve ser de no 
mínimo 1:10. 

 Os sistemas de medição de gás devem ser operados com as vazões, entre a 
máxima e mínima, especificadas pelo fabricante. 

 Para medição de combustível líquido, a Classe de Exatidão do sistema de 
medição igual ou melhor que 0,3, consideradas as condições do projeto. 

 Os sistemas de medição fiscal de gás devem ser projetados, calibrados e 
operados de forma que a incerteza de medição seja inferior a 1,5%.  

 Os instrumentos de medição de vazão, pressão diferencial e pressão e 
temperatura de fluxo devem ser selecionados e operados para que o valor 
medido esteja na faixa de medição e sua exatidão seja compatível com aquela 
necessária para se obter a incerteza especificada anteriormente. Quando 
esses requisitos não puderem ser atendidos com um único instrumento, devem 
ser instalados dois ou mais instrumentos cobrindo a faixa de medição 
requerida. 

A especificação técnica dos medidores de gás natural, assim como os requisitos de 
manutenção e calibração, devem estar de acordo com o exposto, para o caso de 
medidores fiscais, na Portaria Conjunta N° 1 (ANP/INMETRO), de 19 de junho de 
2002.  

Os sistemas de medição de combustível devem ser instalados conforme documentos 
de referência e especificações dos fabricantes dos instrumentos de medição. 

Nas medições de combustíveis gasosos com placas de orifício devem ser atendidos 
os requisitos dos seguintes documentos: 

  NBR ISO 5167-1 -  Medição de Vazão de Fluidos por Meio de Instrumentos de 
Pressão -- Parte 1: Placas de Orifício, Bocais e Tubos de Venturi Instalados em 
Seção Transversal Circular de Condutos Forçados. 

  ISO/TR 5168 - Measurement of Fluid Flow -- Evaluation of Uncertainties  

  ISO/TR 9464 - Guidelines for The Use of  ISO 5167-1:1991  

  API – MPMS: 

 Chapter 14.2, Compressibility Factors of Natural Gas and Other Related 
Hydrocarbon Gases (A.G.A. Report nº  8)  

 Chapter 14.3, Part 1, Concentric, Square-Edged Orifice Meters (A.G.A. Report 
n.º 3) (GPA 8185-90) 

 Chapter 14.3, Part 2, Specification and Installation Requirements, Reaffirmed 
May 1996 (ANSI/API 2530) 

 Chapter 14.3, Part 3, Natural Gas Applications. 

file:///C:/Users/doaxmro/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/possatt/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OW0G4PAM/d11169.html%230
file:///C:/Users/doaxmro/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/possatt/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OW0G4PAM/d11172.html%230
file:///C:/Users/doaxmro/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/possatt/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OW0G4PAM/d17194.html%230


  
 

 

Secretaria Executiva do GTON 14 

Nas medições de combustíveis gasosos com turbinas devem ser atendidos os 
requisitos do seguinte documento:  

 AGA - Measurement of Gas by Turbine Meters, A.G.A. Report n.º. 7 .  

Nas medições de combustíveis gasosos com medidores ultra-sônicos devem ser 
atendidos os requisitos do seguinte documento: 

 AGA - Report n.º  9, Measurement of Gas by Multipath Ultrasonic Meters 

Nas medições de combustíveis gasosos com medidores a efeito Coriolis devem ser 
atendidos os requisitos do seguinte documento: 

 AGA - Report n.° 11,  Measurement of Natural Gas by Coriolis Meter. 

Recomendam-se os seguintes cuidados ao instalar os medidores: 

 Manter o medidor absolutamente limpo, evitando a entrada de corpos 
estranhos no interior do mesmo. Para combustíveis líquidos deve-se utilizar  
dispositivo filtrante na via de admissão ou similar; 

 Observar se a condição de instalação do medidor “in loco” está de acordo com 
a condição na qual foi calibrado; 

 Para evitar perda de carga na entrada do medidor, garantir um trecho reto de 
tubulação a montante e, principalmente, a jusante do medidor, com 
comprimento mínimo de 10 e 5 vezes, respectivamente, em relação ao 
diâmetro nominal do medidor ou maior, se expressamente recomendado pelo 
fabricante do medidor.  

 Prever a instalação de válvulas de bloqueio a montante e a jusante do medidor, 
conjugadas à instalação de válvula bypass, de modo a manter o fluxo de 
combustível independente de intervenções no medidor. 

 

4.3.4. SISTEMA DE MEDIÇÃO DE PODER CALORÍFICO DE GÁS NATURAL 

 
O sistema de medição de poder calorífico de gás natural possui como requisito 
mínimo a ser atendido o fornecimento de medições, em base horária, do poder 
calorífico superior e inferior do gás natural corrigidos para as condições de 
referência. Essas medições devem ser registradas no arquivo digital mensal de 
dados de medição, cuja estrutura e propriedade são apresentadas no item 6.3 desta 
especificação.  

5. PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS 

A Plataforma de Transmissão de Dados deverá incorporar funcionalidades que 
permitam coleta, armazenamento, conexão e envio dos arquivos digitais que contém 
as informações registradas pelos medidores de grandezas físicas à Eletrobras 
através da Internet. Independentemente da plataforma adotada, deverá ser 
garantida pelo agente de geração a integridade dos dados registrados pelos 
medidores. 

O funcionamento da plataforma deve ser garantido durante todo o processo de 
coleta, armazenagem, conexão e envio, independente de falha na linha de 
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alimentação dos equipamentos, de modo a não haver perda das informações 
medidas, registradas ou armazenadas. 

O padrão de intercâmbio de informações entre os equipamentos que compõem a 
plataforma deve ser tal que permita alcançar compatibilidade entre os sistemas e 
equipamentos de medição de diferentes fabricantes, quando aplicável. A plataforma 
deve ser desenvolvida de modo a garantir a exatidão dos TI e dos medidores. 

As conexões entre equipamentos da plataforma de transmissão de dados devem ser 
realizadas de modo a manter a qualidade do sinal compatível à exatidão dos 
medidores e transformadores de instrumentos ora especificados. 

A periodicidade para envio dos arquivos é a seguinte: 

- Centrais Geradoras localizadas nas capitais e Empreendimentos de 
Transmissão: em arquivos digitais mensais, enviados até o dia cinco do mês 
subsequente; 

- Centrais Geradoras localizadas nas demais localidades: em arquivos digitais 
mensais, enviados até o dia quinze do mês subseqüente; 

Definições quanto ao formato do arquivo e máscara de dados a ser enviado pelo 
agente de geração estão descritas no item 6.3 desta especificação.  

5.1. INICIALIZAÇÃO DO SCD 

Após a implantação e comissionamento do SCD na central geradora, deverá ser 
informada à Eletrobras, por meio do e-mail scd.isol@eletrobras.com, a data a partir 
da qual serão encaminhadas as informações das grandezas físicas solicitadas nesta 
especificação. 
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6. ARQUITETURA BÁSICA DO SISTEMA DE COLETA DE DADOS 

6.1. COLETA DE DADOS A PARTIR DOS MEDIDORES DAS USINAS 

 
Nesta alternativa, o agente de geração encaminhará diretamente à Eletrobras os 
valores registrados pelos medidores e memória de massa, por meio da plataforma 
para transmissão de dados. O acesso do agente de geração para as suas 
necessidades específicas deve ser realizado através de porta de comunicação 
dedicada, sem prejuízo ao atendimento desta especificação. 
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6.2. COLETA A PARTIR DE UNIDADE CENTRAL DE MEDIÇÕES (UCM) 

 

O Sistema de Coleta de Dados da Eletrobras recebe os valores registrados nos 
medidores e memória de massa a partir de uma Unidade Central de Medição (UCM) 
do agente de geração. Caberá ao agente enviar os dados coletados na plataforma de 
transmissão de dados em arquivos digitais no formato definido nesta especificação, 
garantindo a integridade dos mesmos. 
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6.3. FORMATO DOS DADOS 

6.3.1. ARQUIVOS DIGITAIS MENSAIS EM BASE HORÁRIA 

Os arquivos digitais a serem enviados à Eletrobras pelos agentes deverão estar em 
formato público, com extensão TXT, e todos os caracteres devem ser codificados em 
ASCII (American Standard Code for Information Interchange). As informações sobre 
grandezas físicas contidas nestes arquivos poderão contemplar dados referentes a 
um ou mais medidores da mesma usina. 

Para as informações referentes a consumo de combustível, a máscara de dados a ser 
implantada nos arquivos digitais, será conforme o seguinte modelo: 

 

----COL 1---- ---- COL 2---- ---COL 3-- --COL 4- --COL 5-- -COL6- -COL7- 

9999999999999 99999999999999 9999/99/99 99:00:00 999999,99 999999 999999 

 

onde: 

 

COL 1 - Número de Série do medidor; 

COL 2 - Identificador do medidor (ELETROBRAS); 

COL 3 - Data das medições no formato AAAA/MM/DD; 

COL 4 - Hora da totalização das medições; 

COL 5 - Volume de combustível totalizado em base horária, não cumulativo, 

expresso em metro cúbico (m3) e corrigido para as condições de 

referência (para medidores de combustível gasoso), ou expresso em 

litros ou quilos (l ou kg) (para medidores de combustível líquido). 

COL 6 – Poder calorífico superior (PCS), expresso em quilocaloria por metro 

cúbico (kcal/m3) e corrigido para as condições de referência. 

COL 7 – Poder calorífico inferior (PCI), expresso em quilocaloria por metro 

cúbico (kcal/m3) e corrigido para as condições de referência. 

Para arquivos digitais referentes a medidores de combustível líquido as colunas 6 
(seis) e 7 (sete) não devem ser preenchidas. 

Para as informações associadas às grandezas elétricas: 

 

----COL 1---- ---- COL 2---- -- COL 3-- - COL 4- -COL 5- -COL 6- -COL 7- -COL 8- -COL 9- -COL10- -COL11- --COL 12-- --COL 13-- --COL 14-- --COL 15-- 

9999999999999 99999999999999 9999/99/99 99:00:00 9999,99 9999,99 9999,99 9999,99 9999,99 9999,99    99,9 999999,999 999999,999 999999,999 999999,999 

 

onde: 

 

COL 1 - Número de Série do medidor; 

COL 2 - Identificador do medidor (ELETROBRAS); 

COL 3 - Data das medições no formato AAAA/MM/DD; 

COL 4 - Hora da totalização das medições; 

COL 5 - Valor eficaz da tensão elétrica fase-neutro, fase A, expresso em quilovolt; 

COL 6 - Valor eficaz da tensão elétrica fase-neutro, fase B, expresso em quilovolt; 

COL 7 - Valor eficaz da tensão elétrica fase-neutro, fase C, expresso em quilovolt; 

COL 8 - Valor eficaz da corrente elétrica, fase A, expresso em ampére; 

COL 9 - Valor eficaz da corrente elétrica, fase B, expresso em ampére; 

COL10 - Valor eficaz da corrente elétrica, fase C, expresso em ampére; 

COL11 - Valor da frequência, expresso em hertz; 

COL12 - Valor da potência ativa instantânea, expressa em quilowatt; 

COL13 - Valor da energia ativa trifásica; expressa em quilowatt-hora; 

COL14 - Valor da potência reativa instantânea, expressa em quilovolt-ampére-reativo; 

COL15 - Valor da energia reativa trifásica; expressa em quilovolt-ampére-rerativo-hora; 
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Cabe ressaltar que, na falha de medição de qualquer grandeza, o arquivo TXT NÃO 
deverá conter medições, mesmo que zeradas, na hora da totalização. Como exemplo, 
caso o medidor de energia não realize a medição no horário de 12h, o arquivo TXT 
não deverá conter dados de medição neste horário. 

6.3.2. INFORMAÇÕES DA MEMÓRIA DE MASSA 

As empresas encaminharão para Eletrobras arquivos mensais de memória de massa 
contendo as medições de grandezas elétricas, no lay-out homologado pela ANEEL, 
sendo um arquivo por medidor. Estes arquivos deverão ser enviados até o dia 5 do 
mês subseqüente para empreendimentos localizados nas capitais e até o dia 15 do 
mês subseqüente para empreendimentos no interior, por meio de arquivos digitais no 
formato proprietário do fabricante do equipamento, sem nenhum tratamento ou 
formatação adicionais. O agente responsável pela medição deverá disponibilizar à 
ANEEL / ELETROBRAS aplicativos que permitam a recuperação dessas informações, 
para futura utilização. 

Para os agentes com o SCD já homologado pela Eletrobras, não será necessária 
alteração no lay-out do arquivo de memória de massa que já vem sendo enviado. 
Caso seja necessária a substituição de um medidor, o novo arquivo de memória de 
massa deverá ter o mesmo lay-out apresentado pelo arquivo do antigo medidor ou 
estar de acordo com o lay-out homologado pela ANEEL. 

Para os demais agentes, os arquivos de memória de massa deverão seguir o lay-out 
homologado pela ANEEL. 

6.3.3. CONSIDERAÇÕES 

Cabe ressaltar que, na falha de medição de qualquer grandeza (elétrica ou de 
consumo de combustível), o arquivo enviado NÃO deverá conter medições, mesmo 
que zeradas, na hora da totalização. Como exemplo, caso o medidor de energia (ou 
combustível) não realize a medição no horário de 12h, o arquivo não deverá conter 
dados de medição neste horário. 

  

1. ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES  

Após a implantação do SCD, deverão ser encaminhadas à Eletrobras, todas as 
informações técnicas pertinentes à Central Geradora e ao Empreendimento de 
Transmissão abaixo descritas: 

- Cópia da Ficha Técnica encaminhada à Superintendência de Concessões e 
Autorizações de Geração – SCG/ANEEL (exceto para Empreendimentos de 
Transmissão);  

- Diagramas esquemáticos de operação, compostos de: 

- Diagrama unifilar da usina/subestação e características de operação, inclusive 
indicando a localização definitiva dos medidores de grandezas elétricas e sua 
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interligação aos instrumentos de medição, bem como suas características, tais 
como exatidão, relações, fator térmico e constantes;  

- Fluxograma do sistema de recebimento, tratamento, armazenamento, 
distribuição de combustível e abastecimento das UG, indicando as ligações 
definitivas dos instrumentos de medição de consumo de combustível. Os 
tanques existentes para estocagem de combustível deverão ser classificados 
conforme sua finalidade (armazenamento, decantador ou de serviço), 
identificando sua capacidade total e lastro (em litros). Este item se aplica 
apenas a centrais geradoras a base de gás natural e/ou combustível líquido; 

- Especificação de todos os componentes associados ao SCD. 

2. ESCLARECIMENTOS SOBRE A ESPECIFICAÇÃO  

Esclarecimentos e informações que, porventura, se façam necessários, devem ser 
encaminhados ao e-mail scd.isol@eletrobras.com. 


