
XXV-SNPTEE 
SEMINÁRIO NACIONAL 
DE PRODUÇÃO E 
TRANSMISSÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

Grupo de Estudo de Subestações e Equipamentos de Alta Tensão (GSE) 

10 de novembro a 13 de novembro de 2019

RELATÓRIO ESPECIAL PRÉVIO

FABIO NEPOMUCENO FRAGA - CHESF
MARTA LACORTE - ATIVA ENG
HELVIO MARTINS - Consultor

1.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS

 

De um total de 79 resumos submetidos, 5 foram retirados pelos autores, 2 não foram validados pela CT (não atendiam aos requisitos do XXII SNPTEE) e 72 resumos
encaminhados para avaliação dos relatores. Destes resumos 36 foram selecionados para apresentação de Informes Técnicos. Tivemos declínio de 05 ITs ficando 31 ITs para
avaliação dos Relatores e todos avaliados foram selecionados pela CT para apresentação no XXII SNPTEE.

 

Ressaltam-se alguns pontos principais:

 

a) Os temas Subestações e Equipamentos de UAT e Novos desafios para projeto e construção de subestações com grandes potências instaladas não receberam nenhum
resumo para análise e conseqüentemente não tiveram ITs apresentados;

 

b) Apresentou-se um aumento considerável de ITs envolvendo temas correlatos a projeto e tecnologias em subestações, destacando temas como a aplicação de novas
tecnologias, projetos básico, campos elétricos e subestações conversoras CA/CC e CC/CA;

 

c) Quanto aos temas relacionados equipamentos elétricos destacaram-se temas relacionados às descargas parciais em equipamentos e limitadores de curto-circuito;

 

 

 

2.0 CLASSIFICAÇÃO DOS INFORMES TÉCNICOS

 

Os 31 (trinta e um) informes apresentados foram classificados em 5 temas preferenciais (2 temas preferenciais não apresentaram ITs), em função do conteúdo técnico, conforme
indicado a seguir:

 

Subestações ao tempo e abrigadas: foram apresentados 7 ITs;
Introdução de Subestações no SIN: foram apresentados 7 ITs;
Ensaios em equipamentos elétricos de alta tensão e avaliação de superação: foram apresentados 9 ITs;
Aplicação de novas tecnologias em equipamentos elétricos: foram apresentados 4 ITs;
Subestações conversoras CA/CC e CC/CA e seus equipamentos: foram apresentados 4 ITs;

 

Dentro de cada categoria, estão agrupados, os seguintes Informes Técnicos:

 

 

2.1 479 - Subestações de Alta Tensão para Geração, Transmissão e Distribuição, incluindo concepção, especificação, projeto, construção, testes e desafios para
implementações de instalações de ultra-alta-tensão:

181 - Aplicação de revestimento vulcanizado à temperatura ambiente (RTV) na melhoria do desempenho de isoladores e equipamentos em subestações

752 - Monitoramento de Bancos de Capacitores Série - Critérios para Especificações

565 - Sobre o Uso de Parâmetros S para Aprimorar Modelos de TP Indutivos Presentes em GIS

620 - SUBESTAÇÃO COMPACTA INTEGRADA - SECI, UM PADRÃO ESTRATÉGICO DE SUCESSO PARA EXPANSÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA CEMIG

730 - Subestações Compactas em áreas urbanas: Soluções para as Interferências Eletromagnética

1095 - Avaliação de Esforços Dinâmicos em Função da Variação dos Parâmetros Envolvidos no Cálculo para Estruturas de Subestações Isoladas a Ar

937 - DESAFIOS NO FORNECIMENTO DE DISJUNTORES E SECCIONADORES 145KV 5000A 50kA PARA APLICAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO
HORIZONTE



458 - Avaliação de confiabilidade de subestações com base no desempenho estático do sistema considerando a redução da rede

616 - Gerenciamento de risco em subestações: Avaliação dos riscos no estágio de projeto - resultados do WG B3.38 - MANAGEMENT OF RISK IN SUBSTATIONS

902 - Comparação das topologias AIS e GIS por meio das perdas de transmissão e os seus impactos ambientais

1152 - OTIMIZAÇÃO DOS ESPAÇAMENTOS ENTRE OS CONDUTORES DE UMA MALHA DE ATERRAMENTO OBJETIVANDO A MELHORIA DA SEGURANÇA DA
SUBESTAÇÃO E A REDUÇÃO DE CUSTOS DO PROJETO.

244 - Projeto de compactação de uma subestação de classe de tensão de 145 kV, implantação da subestação ETC Brookfield Towers

321 - Restabelecimento da condição operativa normal da barra A, realizada com equipe própria, após falha interna na Subestação Isolada a Gás SF6 Salto Caxias
550kV

335 - Experiência da Eletrosul na gestão de ensaios e inspeções de subestações e equipamentos com o uso do QM

884 - Utilização de subestações isoladas a Gás nos projetos de Implantação e reisolamento para o nível de tensão de 138kV - Experiência da Copel Distribuição.

1362 - Reconstrução da subestação Porto Alegre 4 em tecnologia compacta e aumento da potência para 375 MVA

1423 - Experiência da Cemig na Utilização de Salas Elétricas para Subestações

1389 - A 1ª manutenção preventiva de 72 meses no Back-to-Back da Subestação Coletora de Porto Velho/RO

1297 - Auditorias Técnico-Operacionais utilizando aplicativo IAuditor

1442 - Medição de Descargas Parciais em Transformadores de Instrumentos e Para raios no Campo: Ferramentas Preditivas de Diagnóstico para uma Possível de
Gestão de ativos

2.2 480 - Equipamentos Elétricos de Alta Tensão para Geração, Transmissão e Distribuição, incluindo desenvolvimento de novos equipamentos para G, T & D:

104 - Programação Ótima da Manutenção dos Equipamentos de Transmissão do Setor Elétrico Brasileiro

961 - Avaliação da Manufatura Aditiva como fonte de sobressalentes para equipamentos de alta tensão

300 - A eficácia do monitoramento preditivo de para-raios de óxido de zinco - ZnO de subestações, através da termografia infravermelha, na identificação degradação
prematura dos varistores e penetração de umidade nos equipamentos

297 - Seccionador Monopolar Móvel para auxílio na desconexão ou conexão de equipamentos com a instalação energizada.

400 - Monitoramento on-line de chaves seccionadoras por sistema não invasivo

878 - Avaliação integrada de Históricos de manutenções, Inspeções pós-falha, diagnósticos de ensaios de campo e testes em laboratório para prevenção de falhas em
Transformadores de Potencial Capacitivo (TPC 500 kV).

477 - Controle de Manobras de Disjuntores de Alta e Extra Alta Tensão - Benefícios, Desafios e Soluções

328 - AVALIAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE AT APÓS ARMAZENAMENTO INADEQUADO

459 - Gestão de ativos: Uma análise do gerenciamento dos ativos, seu desempenho, riscos e despesas durante o ciclo de vida e a estratégia de manutenção ou
recapacitação/modernização de equipamentos

398 - Simulações de Limitador de Corrente de Curto-Circuito Supercondutor na Rede Elétrica da LIGHT S.A.

1310 - Medição Indireta de Sobretensões Transitórias em Transformadores de Corrente Tipo \"Top Core\" Através da Corrente que Flui para a Terra

1320 - Efeito dos Transitórios Rápidos gerados por manobra de secionador sobre transformadores de corrente do tipo Top-Core

1416 - Transformadores de instrumentos óticos como alternativa aos convencionais

2.3 481 - Integração de subestações ao Sistema Interligado Nacional

858 - Considerações sobre projetos de aterramento para sistemas de corrente alternada e de corrente contínua

1259 - Aprendizados e desafios práticos em Subestação do SIN compartilhada por agentes fotovoltaicos

3.0 RELATÓRIO SOBRE OS INFORMES TÉCNICOS

3.1 - Aplicação de revestimento vulcanizado à temperatura ambiente (RTV) na melhoria do desempenho de isoladores e equipamentos em subestações
DARCY RAMALHO DE MELLO(1); NATANAEL MOREIRA(1); HUMBERTO FERRARESSO BARBATO(1); - Pensacola(1);

A poluição é o principal agente causador de descargas disruptivas em linhas de transmissão, redes de distribuição e subestações, sendo que o crescimento dos depósitos
poluentes ao longo da vida útil de uma instalação é difícil de ser previsto, pois depende de fatores ambientais como vento, chuva, secas, etc. Assim se torna necessário o uso de
determinados procedimentos para minimizar este problema. Dentre os procedimentos consagrados pela literatura técnica destaca-se o revestimento da superfície dos isoladores
e corpos isolantes com silicone vulcanizado à temperatura ambiente. Esta prática alia a resistência mecânica e dielétrica do isolador à hidrofobicidade do filme de silicone que
repele a água e tem baixa aderência de impurezas. Esta tecnologia começou a ser mundialmente aplicada na década de 80 e em diversas concessionárias brasileiras nos
últimos anos. O objetivo deste artigo é apresentar as vantagens e desvantagens do uso desta tecnologia e sanar algumas dúvidas quanto à sua aplicação.

Perguntas e respostas:

A) Como dito pelos autores, existem vários tipos de revestimentos RTV que estão disponíveis comercialmente, sendo que as propriedades elétricas e físicas dos revestimentos
podem variar dependendo de sua formulação. Quais os cuidados na reaplicação do RTV, considerando fabricante diferente? Há um limite de reaplicações?

O primeiro cuidado é o exame visual para verificar a aderência e o nível de desgaste do RTV velho. Dependendo do estado pode ser necessária a remoção do RTV velho. Não é
aconselhável colocar RTV novo sobre RTV velho de fabricantes diferentes, a não ser que seja feita toda a remoção do RTV velho. Não há limite de reaplicações

B) Embora ilustrado pelos autores com a Tabela 2, não ficou claro no trabalho a durabilidade média do RTV para os vários níveis de poluição. Poderiam os autores comentar
sobre o tema?

A durabilidade do RTV está atrelada ou projeto do isolador quanto à poluição. Um isolador para poluição leve instalado em região com poluição pesada apresentará maior
desgaste do RTV e provavelmente necessitará de lavagens, mas com maior espaçamento. Já o mesmo isolador instalado em uma região cujo nível de poluição foi subindo
lentamente e atingiu o nível médio apresentará menos desgaste do RTV

C) Finalmente, quais os impactos/cuidados ambientais nos procedimentos de limpeza, lavagem e aplicação do RTV ?

Não há impactos ambientais pois na limpeza e lavagem usa-se água pura. A aplicação do RTV não deixa resíduos e nem afeta o meio ambiente

Comentário: Sem comentários

3.2 - Monitoramento de Bancos de Capacitores Série - Critérios para Especificações
RAFAEL AUGUSTO MATEUS DA COSTA(1); RENAN MAUAD BERNARDES(2); JEFFERSON OLIVEIRA MENDONCA(3); - FURNAS(1);SEL(2);FURNAS(3);

Devido à alta complexidade e criticidade dos bancos de capacitores série, além de um sistema de proteção e automação adequado, torna-se necessário, muitas vezes, o
desenvolvimento de uma especificação para sistema de monitoramento eficaz, de modo a se obter diagnósticos consistentes e previsibilidade para as devidas decisões
operativas e de manutenção. Entretanto, apesar de este sistema requerer um alto nível de especificações, as mesmas devem ser ponderadas com o potencial factível do
mercado de implantação da referida solução. Com base nas experiências em contratações de bancos de capacitores série para empreendimentos (recentemente licitados ou
autorizados pela ANEEL), para cada um dos principais pontos de um sistema monitoramento, foi possível elencar as soluções comumente praticadas nestes empreendimentos,
definir qual o conjunto de especificações ideais para um agente responsável pela O&M (Operação e Manutenção) do equipamento (algumas vezes impraticável) e, ainda,
apresentar qual seria uma boa intersecção entre estes dois cenários.

Perguntas e respostas:



A) Em relação ao monitoramente de unidades capacitivas dos CS, é dito que: alguns IEDs para proteção e supervisão de capacitores trouxeram novos recursos, mas ainda
possuem limitações para estes cenários supracitados. Poderiam os autores detalhar melhor tais limitações.

Atualmente, não existe nenhum dispositivo ou solução comercial que considere a variação da corrente e a direcionalidade da variação da corrente para apontamento da
quantidade e refinamento da posição da unidade capacitiva com elemento em falha. Ainda que venham a aparecer soluções proprietárias (modelo/algoritmo confidencial), este
artigo demonstra objetivamente quais são as implementações e considerações a serem implementadas de modo a se obter tais funcionalidades.

B) E por que elas ocorrem ?

Talvez pelo fato de ainda não ter sido objetivamente especificado pelos agentes, tal necessidade/solução possa não ter chegado a uma solução de mercado (e o mais
importante, de maneira aberta/explícita, e não proprietária).

C) Há perspectivas de que no futuro tais limitações apontadas sejam superadas?

Considerando as implementações sugeridas pelo I.T., não existem quaisquer restrições dos dispositivos digitais comumente utilizados nos dias de hoje (proteção, controle e
computacional), nem de hardware, nem de software. Nos seis projetos citados no artigo, esta metodologia já foi especificada e encontra-se em fase de implementação e testes.

Comentário: Sem comentários

3.3 - Sobre o Uso de Parâmetros S para Aprimorar Modelos de TP Indutivos Presentes em GIS
GUSTAVO HENRIQUE DA COSTA OLIVEIRA(1); Lucas Pioli Rehbein Kurten Ihlenfeld(2); Lucas Farias Maciel Rodrigues(3); angelica da costa oliveira rocha(4); DIEGO JOSE
DAMASCENO DO ESPIRITO SANTO(5); - UFPR(1);UFPR(2);UFPR(3);COPPEX(4);ESBR(5);

Várias subestações elétricas de alta tensão em todo o mundo pertencem à classe de subestações isoladas a gás (GIS). Apesar das várias vantagens atribuídas a deste tipo de
subestação, em razão de suas propriedades físicas intrínsecas, as GIS são suscetíveis à geração de Sobretensões Transitórias Muito Rápidas (VFTO). A modelagem detalhada
dos arranjos físicos das GIS é importante para que possam obter resultados precisos de simulação dos VFTOs o que permite, como consequência, a construção de estratégias
para a mitigação deste fenômeno. Os modelos a serem usados nestas simulações devem ser adequados para frequências que variam de 100 kHz a 50 MHz. Neste contexto, um
dos equipamentos presentes em GIS de alta tensão pouco estudados em termos de modelagem de alta frequência são os TPIs. Este artigo apresenta, por um lado, uma
motivação para o estudo de modelos de TPIs em uma larga faixa de frequências em GIS e, por outro lado, a proposta e análise da utilização de parâmetros S (ou espalhamento)
neste contexto.

Perguntas e respostas:

A) Por que “é difícil implementar fisicamente a necessária configuração de curto-circuito para a medição dos parâmetros Y”?

A afirmação dizia que \"em altas frequências, é difícil implementar ... \". Por altas frequências, me refiro a frequências acima de alguns MHz onde a configuração ideal de curto
circuito pode ser afetada por capacitâncias parasitas na malha de terra.

B) A conclusão do fabricante foi que as falhas tiveram uma causa externa, não havendo associação com o projeto e fabricação dos equipamentos que estão de acordo com a
especificação técnica”. Afinal, que causa é essa ?

Transitórios de alta-frequência gerados na SIG que, devido a ressonâncias internas, causaram sobre-tensões internas que levaram a falhas de isolamento no equipamento.

C) O trabalho traz como novidade a medição de parâmetros S, assunto pouco conhecido no setor elétrico, porém, em nenhum momento os autores relatam mais detalhes sobre
os instrumentos, custos e a realização das medições.

De fato, este tipo de medição no setor elétrico é mesmo um assunto pouco conhecido e, até onde vai meu conhecimento, inédito no Brasil. Para tanto, faz-se necessário um
equipamento chamado VNA - Vector Network Analyzer. Detalhes sobre este tipo de equipamento para medição poderão ser encontrados na brochura técnica do Cigre, \"High-
frequency Transformer and Reactor Models for Networks Studies\" que será publicada em 2020 e cujos autores participaram da elaboração. Devido ao espeço permitido para o
IT, são foi possível mencionar neste documento, mas poderá ser objeto de um futuro artigo.

Comentário: Sem comentários

3.4 - SUBESTAÇÃO COMPACTA INTEGRADA - SECI, UM PADRÃO ESTRATÉGICO DE SUCESSO PARA EXPANSÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA CEMIG
SANDRO DE CASTRO ASSIS(1); PAULO ROBERTO FREITAS C. COSTA(2); EDUARDO NUNES E CARVALHO(3); MARISA LAGES MURTA(4); AFONSO VANDERLEI
NUNES BARBOSA(5); IGOR LUIZ DE MELLO MOTTA(6); LEONARDO RAMOS OLIVEIRA(7); - Cemig D(1);Cemig D(2);Cemig D(3);Cemig D(4);Cemig D(5);Cemig D(6);Cemig
D(7);

A solução da Subestação Compacta Integrada (SECI) tem sido desenvolvida como um padrão da CEMIG DISTRIBUIÇÃO. Este projeto faz parte da estratégia para expansão do
sistema sob concessão e sua aplicação pode ser estendida para as outras concessionárias, não somente do Brasil. A SECI se caracteriza pela simplicidade do arranjo elétrico,
alta confiabilidade, utilizando equipamentos isolados a gás SF6, equipamentos padronizados, baixos custos de operação e implantação, bem como baixo impacto ambiental.
Este trabalho apresenta a experiência na implantação desta solução, considerando características técnicas, motivadores, premissas, ganhos em relação as soluções
convencionais similares, além dos requisitos técnicos de melhorias para implantação da segunda geração.

Perguntas e respostas:

A) Quantos projetos já estão energizados e qual o desempenho ?

Subestações Prata 1, Pompéu 2, Coqueiral, Francisco Sá, Rio Espera, Lagoa Formosa 2, Campos Altos e Pedrinópolis. Em todas essas subestações o desempenho operativo
tem sido bastante satisfatório.

B) Quantos fabricantes diferentes já apresentaram propostas/forneceram ?

A Cemig publicou três editais de licitação e estabeleceu contratos com três fornecedores distintos, tendo recebido propostas de cinco proponentes.

C) Quais foram os desafios para o transporte das SE considerando as condições de nossas estradas ? Foi realizado algum ensaio especifico para simular essas condições de
transporte ?

O projeto das SECIs, diferentemente do projeto das subestações móveis, não possui exigência quanto ao cumprimento da legislação de trânsito para realização de transporte
cumprindo os requisitos da ?Lei da Balança?. O transporte é realizado uma única vez, do local de fabricação ao local da aplicação. Porém, o projeto do conjunto de
componentes da SECI deve estar adequado a situação de transporte. A Cemig estabeleceu requisitos para que as entregas das SECIs fossem precedidas de visita técnica, pelo
FORNECEDOR, aos locais de aplicação para planejamento do roteiro de transporte e apontamento, em relatório, de eventuais necessidades de adequações, bem como para
definir o método de descarregamento (guindaste, fogueira, etc.) e colocação da SECI na base.

Comentário: Sem comentários.

3.5 - Subestações Compactas em áreas urbanas: Soluções para as Interferências Eletromagnética
SANDRO DE CASTRO ASSIS(1); ANDRÉ MATIAS NUNES TEIXEIRA(2); EDINO BARBOSA GIUDICE FILHO(3); HENRIQUE CURATOLA NEVES(4); FARLEY ALVES
PEREIRA(5); BRAULIO ROBERTO DE MELO COUTINHO(6); - Cemig D(1);Cemig D(2);Cemig D(3);Cemig D(4);Cemig D(5);BRMC(6);

Nos últimos anos a CEMIG DISTRIBUIÇÃO estabeleceu um padrão para expansão do sistema elétrico em sua área de concessão, tendo como premissa a adoção de
equipamentos de alta confiabilidade, isolados a gás SF6 e arranjos simplificados. Nesta proposta, as áreas dos pátios das subestações sofreram uma significativa redução de
tamanho, e, como consequência, reduziu-se a área adquirida. A redução das áreas tem permitido a expansão dos sistemas com subestações desabrigadas em áreas
urbanizadas próximas aos centros de cargas. Porém, a proximidade com a população, a reduzida área disponível e as leis ambientais criaram situações desafiadoras analisadas
neste trabalho.

Perguntas e respostas:

A) Com a compactação foi também verificado o impacto no corona ?

B) Foram verificadas se as interferencias de modo comum sofreram alterações ? Ocorreu impacto para o sistema digital ?

C) Como é o desempenho do sistema de controle e proteção frente as interferências ?

Comentário: Sem comentários

3.6 - Avaliação de Esforços Dinâmicos em Função da Variação dos Parâmetros Envolvidos no Cálculo para Estruturas de Subestações Isoladas a Ar
RAFAEL FARIA DA SILVA(1); - TSE(1);

Este trabalho apresenta uma análise de sensibilidade para os esforços dinâmicos em estruturas de subestações isoladas a ar em função da variação de alguns dos vários
parâmetros envolvidos no cálculo destas grandezas como: comprimento do vão, número de espaçadores, intensidade da corrente de curto-circuito considerada, bitola do
condutor, flecha adotada. Apresentam-se, de forma resumida, as metodologias para o cálculo dos esforços estáticos e dinâmicos. Por fim, apresentam-se as análises



comparativas para a variação dos parâmetros envolvidos no cálculo. O objetivo do trabalho é permitir que o leitor tenha noção da influência de certas variáveis no resultado dos
esforços dinâmicos.

Perguntas e respostas:

A) Uma vez calculado o esforço dinâmico, o autor indica como aplicar ao dimensionamento das estruturas da subestação ?

A norma indica que o maior valor obtido para as forças de swing-out, drop-back e de pinch, nas condições de máxima e mínima temperatura, deve ser utilizado para o
dimensionamento das estruturas. É indicado também que não deve ser utilizado fator de segurança para os esforços dinâmicos.

B) É possivel incluir na metodologia o efeito do vento durante a ocorrencia do curto-circuito (cargas simultâneas) ?

A metodologia apresentada na norma IEC 60865-1 não prevê simultaneidade de vento e curto-circuito. Além disto, as brochuras do CIGRÉ, nas quais a norma é baseada,
indicam que a modelagem para considerações simultâneas dos efeitos de vento e curto-circuito seria extremamente complexa e também não indicam a consideração destes
fatores simultâneos.

C) Qual o valor da corente de curto-circuito a ser considerada para o dimensionamento da subestação (limite dos equipamentos ?) ?

Existem trabalhos que questionam qual corrente deve ser utilizado para o dimensionamento, mas o que tem sido observado em memórias de cálculo, nacionais e internacionais,
é que a corrente dos equipamentos é utilizada para o dimensionamento das estruturas.

Comentário: Sem comentários

3.7 - DESAFIOS NO FORNECIMENTO DE DISJUNTORES E SECCIONADORES 145KV 5000A 50kA PARA APLICAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
JANAINA GOMES DA COSTA(1); SAMUEL TAVARES PINTO(2); EVERSON JOSE CORRADI DE MATOS(3); MURILO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA(4); LEANDRO
AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA(5); ALLAN DE OLIVEIRA SOUTO(5); ARTHUR OLIVEIRA QUINTÃO TORRES(5); - CEMIG GT(1);CEMIG GT(2);CEMIG GT(3);CEMIG
GT(4);VISION(5);

Com a crescente busca por um sistema elétrico de transmissão mais robusto e confiável, aumenta a necessidade de implantação de reforços no sistema elétrico, principalmente
próximo aos grandes centros urbanos. Nestas regiões, com elevada densidade populacional, onde os custos com desapropriações inviabilizam construções de novas
subestações e linhas de transmissão, a alternativa mais viável recai em ampliações de subestações e recapacitações de linhas existentes. Através da ReA 5.596/2015
(posteriormente alterada pela ReA 6.480/2017), a Cemig GT foi autorizada a realizar um reforço na SE Neves 1, a qual está localizada na região metropolitana de Belo
Horizonte. Neste reforço, a atual transformação 500-138kV realizada através de três transformadores trifásicos de 300MVA será substituída por seis unidades monofásicas (mais
uma unidade reserva) de 250MVA. Desta forma a capacidade de transformação será aumentada de 900MVA para 1.500MVA. Para os bays de conexão em 145kV dos futuros
bancos monofásicos (750MVA), e de interligação de barras, a corrente nominal dos seccionadores e disjuntores será 5.000A, considerando que os transformadores serão
especificados para suportar uma sobrecarga de 1,4pu durante 30 minutos, conforme previsto no submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede do ONS. Adicionalmente, o
horizonte de planejamento exige que os equipamentos sejam dimensionados para uma corrente de curto-circuito dinâmica de 50kA. Para o fornecimento dos disjuntores a
estratégia foi o superdimensionamento do nível de tensão. Já para os seccionadores, a alternativa viável considerando prazo, custo e espaço disponível para implantação foi o
desenvolvimento de um projeto específico através de um fornecedor internacional. Neste caso, novos desafios se apresentaram, entre eles a comprovação dos requisitos de
especificação, necessidade de realização dos ensaios de tipo antes do fornecimento e complexa logística de transporte. Este trabalho finalmente propõe apresentar questões
associadas a remuneração prevista nestes casos pelo órgão regulador.

Perguntas e respostas:

A)

B)

C)

Comentário: Artigo com conteúdo técnico reduzido, limita-se a descrever as características básicas de um reforço a ser realizado na subestação.

3.8 - Avaliação de confiabilidade de subestações com base no desempenho estático do sistema considerando a redução da rede
AIRTON VIOLIN(1); JOÃO GUILHERME DE CARVALHO COSTA(2); ZULMAR S. MACHADO JR(3); JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR(4); EDUARDO RIBEIRO PRADO(5); -
UNIFEI(1);UNIFEI(2);UNIFEI(3);UNIFEI(4);UNIFEI(5);

Os métodos clássicos de avaliação de confiabilidade de subestações, i.e., que as isolam do restante do sistema, são adequados à análise de subestações inseridas em redes
radiais, comuns na distribuição de energia elétrica. Todavia, muitos estudos continuam a aplicar a metodologia clássica às subestações de transmissão, devido, principalmente, à
falta ferramentas de análise adequadas (e acessíveis) aos sistemas malhados. Este artigo apresenta uma metodologia para avaliação de confiabilidade de subestações, que
considera seus estados operativos, probabilidades e respectivos cortes de carga, utilizando-se equivalentes estáticos. Aplicações em um sistema-teste são realizadas para
ilustrar o método proposto e avaliar os resultados.

Perguntas e respostas:

A) O objetivo principal de cálculos de confiabilidade é a comparação entre duas configurações ou tecnologias de uma subestação. Assim, os autores consideram que o uso do
“Recorte Simples” poderia ser utilizado de forma ampla, apesar do alto erro em comparação com a representação do sistema completo?

B) Considerando a necessidade de utilização de diversos programas, os autores deslumbram uma forma simplificada de aplicação da metodologia proposta?

C) Os autores poderiam apresentar de forma esquemática em tabelas ou gráficos os resultados de comparação entre duas configurações de subestação utilizando a
metodologia proposta e a clássica?

Comentário: Sem comentário.

3.9 - Gerenciamento de risco em subestações: Avaliação dos riscos no estágio de projeto - resultados do WG B3.38 - MANAGEMENT OF RISK IN SUBSTATIONS
FABIO NEPOMUCENO FRAGA(1); ADOLPHO EUGENIO DE ANDRADE LIMA CALAZANS(1); ADRIANA SIQUEIRA E SILVA(1); - CHESF(1);

O presente trabalho apresentará as estratégias para avaliação e gerenciamento dos riscos no estágio de projeto de uma subestação através de uma compilação dos resultados
obtidos pelo Study Committee B3 durante o desenvolvimento do Working Group B3.38 e publicação da Brochura Técnica 734 - MANAGEMENT OF RISK IN SUBSTATIONS.

Perguntas e respostas:

A) Os autores consideram que os riscos podem ou devem ser considerados como critério para decisão de realização e de projeto de uma ampliação ou modificação de uma
subestação?

Na nossa visão os riscos devem ser avaliados e computados como um dos pontos do planejamento do projeto de uma ampliação e/ou modificação. A decisão deve levar em
conta multi critérios onde, quando possível , escolher a solução de menor risco.

B) Os autores vislumbram a elaboração de um guia prático de avalição de riscos a ser sugerido `a ANEEL?

A criação e/ou adaptação da brochura internacional ao Brasil seria uma boa estratégia e poderíamos criar um GT no B3 para propor um documento a ANEEL

C) Segundo apresentado no artigo o risco pode ser definido quantitativamente como a probabilidade do impacto multiplicado pelo valor monetizado do impacto. Os autores
teriam um exemplo desta avaliação quantitativa?

No texto da brochura apresentam alguns exemplos qualitativos e quantitativos de avaliações

Comentário: Sem comentários.

3.10 - Comparação das topologias AIS e GIS por meio das perdas de transmissão e os seus impactos ambientais
MATHEUS SOUZA TEIXEIRA DA COSTA(1); ARTHUR OLIVEIRA QUINTÃO TORRES(1); LEANDRO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA(1); WEBERTON LUIZ GONSALVES
ELLER(1); SÉRGIO DOS ANJOS ROSA(2); RODRIGO LEONARDO VALADÃO(2); - VISION(1);Cemig D(2);

O objetivo precípuo deste trabalho é discorrer e analisar os impactos da instalação de uma subestação isoladas a gás (GIS), a partir da simulação de uma nova topologia da
rede de distribuição na região central da cidade de Belo Horizonte. Com base nos resultados apresentados, encontrados na comparação da topologia atual versus a nova
solução com subestação isolada a gás 345kV, busca-se, assim, levantar a discussão e compreender o impacto da aplicação dessa tecnologia, sua capacidade de modificar o
sistema elétrico e as inovações e vantagens que ela traz a rede elétrica.

Perguntas e respostas:



A) O autores realizaram comparação de custos das soluções AIS e GIS considerando não somente os custos de equipamentos?

B) Os autores avaliaram as condições físicas para implementação da solução, local da GIS 345/138 kV, traçado dos cabos subterrâneos?

C) Os autores avaliaram as SE 138/13.8 kV existentes para realização de ampliação ou consideraram essas substituídas por GIS?

Comentário: as ultimas revisoes aparecem. Ao abrir um mensagem surge sobre isso.

3.11 - OTIMIZAÇÃO DOS ESPAÇAMENTOS ENTRE OS CONDUTORES DE UMA MALHA DE ATERRAMENTO OBJETIVANDO A MELHORIA DA SEGURANÇA DA SUBESTAÇÃO E A
REDUÇÃO DE CUSTOS DO PROJETO.

GEYBSON DIEGO CANDIDO DA SILVA(1); FABIO NEPOMUCENO FRAGA(1); - CHESF(1);

O presente trabalho apresentará uma análise do impacto provocado pela otimização da distribuição dos espaçamentos entre os condutores de uma malha de terra aplicada a
projetos de sistemas de aterramento para subestações de transmissão de energia, objetivando obter uma eficiente equalização dos potenciais gerados sobre o solo e,
consequentemente, o aumento da confiabilidade relativa à segurança da instalação e a redução de custos no projeto da subestação. Para este estudo, aplicou-se uma
metodologia baseada na determinação dos espaçamentos ótimos entre os condutores de uma malha de terra para um arranjo espaçado de maneira não uniforme. Utilizou-se o
método da distribuição exponencial na determinação desses espaçamentos, calculados para um solo estratificado em duas camadas.

Perguntas e respostas:

A) Autores já realizaram SE aplicando essa metodologia?

B) Os autores avaliaram a dificuldade da implantação desta metodologia na prática? Dificuldade de cálculo e de instalação.

C) Os autores consideram que esta metodologia poder ser aplicada em qualquer SE, ou vislumbram algum critério restritivo?

Comentário: Sem comentários

3.12 - Projeto de compactação de uma subestação de classe de tensão de 145 kV, implantação da subestação ETC Brookfield Towers
JOSE DE MELO CAMARGO(1); ROBERTO FELIZARDO MORENO(2); GERSON FERNANDES JUNIOR(2); MAXIMILIANO MENDES DUARTE(3); -
EEPEA(1);EPTE(2);Tecnova(3);

Este informe técnico descreve os pontos principais do projeto executivo da subestação ETC Brookfield Towers, subestação de classe de tensão 145 kV, comparando com
análises e modelagens realizadas no desenvolvimento do estudo de viabilidade técnica e no projeto básico desenvolvido dessa subestação. O artigo descreve as alterações
realizadas, o processo de execução dos serviços de obras civis, montagem eletromecânica e comissionamento da subestação, focando principalmente nos dois equipamentos
mais significativos que são o conjunto blindado GIS e o transformador de potência e, também no sistema de proteção e combate a incêndio instalado.

Perguntas e respostas:

A) Tendo em vista o caráter do trabalho de comparação entre um projeto básico e um projeto executivo, é possível indicar quais os tópicos que mais divergiram do orçamento
básico?

Os pontos que mais divergiram são: ? A mudança da fachada de pastilha para pele de vidro, tendo impacto financeiro. ? A revisão no estudo de aterramento, pois as tubulações
de alumínio que fixam as peles de vidros, devem ser aterradas. ? A mudança da estrutura do edifício, de concreto armado em loco, para estrutura pré-moldada. ? Alteração na
capacidade do transformador auxiliar, de 45 kVA para 75 kVA. ? Mudança do fabricante do comutador sobrecarga e do armário de comando do transformador.

B) O arranjo físico e o projeto da subestação (equipamentos, sistema de aterramento, SPDA) seriam recomendados como um padrão de subestação blindada para prédio
comercial de mesmo porte?

Sim, poderia ser considerado, principalmente em função da compactação da subestação, pois esses empreendimentos comerciais, todo espaço é muito valorizado
financeiramente.

C) A utilização de óleo vegetal como líquido isolante normalmente dispensa a utilização de paredes corta fogo para determinada distância entre transformadores (conforme a
norma de incêndio), essa situação foi contemplada? Adicionalmente, foram previstos sistemas de descarte do óleo, bacia de contenção, etc.?

Nesse projeto não foi descartado a parede corta fogo, devido a compactação da edificação da subestação. Além da questão da bacia de contenção, também foi construído a
caixa separadora de água e óleo. Isso em função, de na época as normas do corpo de bombeiro ainda não estarem revisadas contemplando esse tipo de óleo isolante, e
também ocorreu uma solicitação da concessionaria local, solicitando a construção da caixa separadora.

Comentário: Sem comentários

3.13 - Restabelecimento da condição operativa normal da barra A, realizada com equipe própria, após falha interna na Subestação Isolada a Gás SF6 Salto Caxias 550kV
JULIO CEZAR OLIVEIRA CASTIONI(1); CARLOS AUGUSTO DO AMARAL FONTANELLA(1); EDEVILSON DE FAVERI(1); ADRIANO LUNA PEREIRA(1); - Copel GET(1);

Após a ocorrência de uma falha dielétrica na barra A da SIG Salto Caxias 550kV, para a localização do compartimento falhado houve necessidade de, inicialmente, realizar teste
de tensão aplicada em degrau com fonte externa, com medição de descargas parciais e emissões acústicas. Com a localização do compartimento falhado, deu-se início a
manutenção corretiva, que consistiu, na desmontagem do trecho da barra, substituição do isolador falhado, retífica e polimento das peças metálicas danificadas. Antes da
energização definitiva da barra foram realizados ensaios de tensão aplicada em degrau, onde se obteve sucesso e consequentemente liberação da barra para conexão ao SIN.

Perguntas e respostas:

A) Existia um contrato prévio com o laboratório contratado para os testes em campo?

Sim, A Copel possui um contrato com o Lactec para prestação de serviços especializados em Engenharia com suporte técnico e ensaios de Alta Tensão.

B) A falha evidencia a necessidade de uma análise ou manutenção preventiva dos demais barramentos da instalação (devido ao tempo de operação) ou pode ser considerado
um problema pontual? O que diz o fabricante a respeito?

A falha motivou a contratação de um estudo com desenvolvimento de modelo digital da SIG, para permitir realizar simulações em software tipo ATP e análises das manobras
ocorridas no dia da falha. Desta forma foi possível concluir que a provável causa da ocorrência foi devido a surtos repetitivos de alta frequência (VFTO) causados pelos eventos
de ?CO? dos disjuntores, aliados a carga residual de curta duração. Também é possível que uma fragilidade específica do isolador ?stop gas? tenha contribuído para a
ocorrência da falha. Outra ação para acompanhamento dos demais compartimentos foi a redução da periodicidade das medições de descargas parciais na subestação. O
fabricante não foi consultado após a ocorrência.

C) As peças sobressalentes existentes são suficientes ou serão necessárias novas aquisições?

As peças sobressalentes adquiridas junto com a subestação são suficientes, não sendo necessária aquisição mesmo após a utilização de peças na manutenção corretiva.

Comentário: Sem cometários

3.14 - Experiência da Eletrosul na gestão de ensaios e inspeções de subestações e equipamentos com o uso do QM
THIAGO BETTIN SANCHEZ(1); - ESUL(1);

O trabalho em questão explora a experiência adquirida pela Eletrosul na utilização do módulo Quality Management (QM) do SAP. A adoção do módulo QM permitiu a empresa
agregar um eficaz controle de qualidade aos processos de manutenção e auxiliar a Engenharia de Manutenção nas tomadas de decisões que eventualmente possam impactar
técnica e economicamente a empresa. Há pouca informação na literatura, artigos técnicos e em sites especializados em SAP sobre o módulo QM nos processos de manutenção.
Assim o trabalho contribui para que o potencial da ferramenta e sua aplicação nas rotinas da manutenção sejam conhecidos por outros usuários.

Perguntas e respostas:

A) Como foi a aceitação dos inspetores e técnicos envolvidos para o preenchimento das informações no módulo QM do SAP, com respeito à criação do Lote de controle (padrão)
e registro das informações aquisitadas nas inspeções? (Aumento de H x H? Necessidade de treinamento?)

A aceitação foi boa e embora o sistema não seja extremamente amigável a quantidade de erros e falhas no processo têm sido minimo. No sistema legado a Eletrosul já possuía
como procedimento o registro dos valores medidos e das inspeções realizadas então não houve demanda adicional de HxH, apenas a forma de inserção dos dados é que
alterou agregando facilidades tais como maior compatibilidade com planilhas e algumas funcionalidades como a possibilidade de arquivar imagens e outro arquivos. A alteração
de sistema exigiu treinamento interno.

B) A interface do módulo QM é amigável, permite personalização? E o suporte SAP atendeu às necessidades? Algum adicional de custo pela utilização do módulo?



A interface segue o padrão do sistema SAP, considerado não muito amigável mas bastante funcional e completo. Existem formas de personalizar o layout e o próprio módulo
possui mais de uma forma de entrada de resultados, atendendo bem as necessidades da empresa. Além disso, todos os principais objetos do QM são customizados, tais como
catálogos (DU e atributos da característica), as próprias características de controle e seus atributos (limites, obrigatoriedade, etc,,,). Implementação realizada com consultoria
tendo como dificuldade adicional a limitação dos consultores com relação ao módulo QM. No caso do ProERP (Eletrobrás) o módulo já fazia parte do pacote original e não
representou custo adicional na implementação.

C) Qual o ganho de utilização do módulo QM no mesmo formato pelas empresas do grupo Eletrobrás, nos equipamentos/ materiais aplicáveis?

O módulo QM foi implementado em conjunto pela Consultoria contratada pela Eletrobrás e pela própria Eletrosul, tendo como referência as necessidades apontadas pela
empresa durante fase inicial de implementação do SAP referente ao levantamento de GAPs entre as empresas do grupo Eletrobrás. No momento, na área de manutenção
apenas a Eletrosul está utilizando o módulo QM em seus processos. No entanto, o SAP-IU (Instância Única) da Eletrobrás está preparado para a utilização do QM pelas demais
empresas, restando apenas parametrizações simples neste sentido.

Comentário: Sem comentários

3.15 - Utilização de subestações isoladas a Gás nos projetos de Implantação e reisolamento para o nível de tensão de 138kV - Experiência da Copel Distribuição.
ROBSON CASAGRANDE KUNZ DE OLIVEIRA(1); MARCIO DE ALMEIDA PINTO(1); - COPEL DIS(1);

Este trabalho visa demonstrar a viabilidade na utilização de equipamentos isolados a Gás SF6 na construção de subestações de 69 a 138 kV nos grandes centros urbanos,
possibilitando a redução do tamanho dos terrenos utilizados para a construção de subestações com equipamentos isolados a ar. Um segundo objetivo do trabalho é demonstrar
as vantagens na utilização das subestações GIS nas obras de reisolamento de 69kV para 138kV nas subestações da Copel, localizadas em Curitiba e região metropolitana,
realizando um paralelo com a utilização de equipamentos isolados a ar (AIS).

Perguntas e respostas:

A) Foi possível a implantação da subestação GIS 138 KV no prazo de 13 meses, considerando a fabricação no exterior e transporte?

B) Previstos bunfers satisfatórios na GIS para manutenção? E Sobressalentes?

C) O uprating /upgrading da Subestação Colombo, com instalação de novo setor 138 kV e repotencialização dos transformadores demandou reforma dos serviços auxiliares?

Comentário: Sem cometários

3.16 - Reconstrução da subestação Porto Alegre 4 em tecnologia compacta e aumento da potência para 375 MVA
DANIEL WAGNER DE CASTRO LIMA(1); BRUNO ANDRADE MARTINATTO(1); ROBERTO ARNT TARRAGO(1); - CEEE-GT(1);

Este informe técnico apresentará o desenvolvimento de engenharia da solução técnica proposta de repotencialização e adequação do arranjo da subestação Porto Alegre 4 (PAL
4), considerando o menor tempo de execução da obra, com um número reduzido de desligamentos e indisponibilidades no sistema elétrico interligado. Ao longo do estudo, serão
demonstradas as propostas desenvolvidas considerando os requisitos de aumento de potência e carga definidos no planejamento setorial, levando em conta aspectos como
espaço físico, viabilidade de execução, previsão para ampliações, interfaces com demais agentes do sistema e interferências com os equipamentos existentes atualmente em
operação. Por fim, serão apresentados os modelos tridimensionais desenvolvidos com o objetivo de avaliar a compatibilidade dos diversos equipamentos (módulos GIS, painéis
de média tensão, cabos isolados e barramentos blindados) inseridos na solução global.

Perguntas e respostas:

A) Como foram realizadas as composições de preços para compor o PRORET ? Como foi a aceitação pela ANEEL ?

A composição de preços foi realizada através de solicitações de orçamentos diretamente aos fabricantes, tentando na medida do possível, um maior detalhamento de cada
material envolvido. Foram cotados os itens principais como GIS, Painéis de 13,8 kV, transformadores, cabos isolados 230 kV e cabos de 13,8 kV, devido ao volume envolvido,
bem como conectores, buchas e muflas de 230 kV e itens de serviços. Após isso, foi realizada uma equalização de preços, considerando impostos e demais variáveis, e obtida
uma média entre as cotações. Quando havia itens com preço disponível no banco de preços da ANEEL, estes foram priorizados para utilização na composição. Estamos
aguardando a resolução autorizativa da ANEEL para confirmação da aceitação.

B) Foi negociado com o ONS as etapas deste empreendimento com as indisponibilidades e riscos envolvidos?

O planejamento do empreendimento foi definido com a premissa de menor quantidade de intervenções na rede de operação. Assim, praticamente todo os novos setores de 230
e 13,8 kV poderão ser realizados sem intervenções na rede básica. Assim, os únicos momentos onde haverá algum risco serão: 1) Caso seja necessário manter provisoriamente
o módulo da LT PAL 9 (TPAE) no pátio antigo, haverá uma atividade em linha viva para realizar derivações simples no último vão das LTs 230 kV PAL 6 e PAL 10; 2) No
momento de alteração do ponto de ancoragem das LTs PAL 6 e PAL 10 para o novo pórtico de derivação subterrânea, serão necessários desligamentos curtos de no máximo um
dia. Além disso, as atividade que envolvem maior risco na rede são as migrações dos alimentadores 13,8 kV da CEEE-D, que podem ocasionar interrupções momentâneas
diretamente para as cargas conectadas nessa SE, não impactando na rede básica.

C) O empreendimento está em execução? Como estão as tratativas com o ONS para as intervenções?

O empreendimento está em fase de elaboração dos documentos para contratação, sendo que a licitação está prevista para o primeiro semestre de 2020.
3.17 - Experiência da Cemig na Utilização de Salas Elétricas para Subestações

MAURISSONE FERREIRA GUIMARAES(1); PAULO ROBERTO F. C. COSTA(1); MARCONIS DOS SANTOS NOVAIS(1); EDUARDO NUNES E CARVALHO(1); LEONARDO
RAMOS OLIVEIRA(1); SANDRO DE CASTRO ASSIS(1); WAGNER ANTONIO MOREIRA URSINE(1); LUIS CARLOS GOMES(2); - Cemig D(1);CEMIG GT(2);

Este trabalho apresenta a experiência da CEMIG na utilização de salas elétricas nos novos padrões de subestações em substituição às soluções baseadas em equipamentos
convencionais isolados a ar e salas de controle em alvenaria. As salas elétricas são construídas e pré-comissionadas em fábrica e podem ser utilizadas como salas de controle,
incluindo, no caso específico do sistema de distribuição, o conjunto de manobra de média tensão. As soluções foram desenvolvidas para atender às necessidades de expansão
de forma aderente às regras de prudência de investimento. Os resultados positivos dos primeiros projetos subsidiaram a decisão de plena utilização do padrão.

Perguntas e respostas:

A) Os autores poderiam indicar o impacto positivo no prazo total do empreendimento da utilização das salas elétricas?

B) Como ficou a integração do sistema de aterramento das salas elétricas com a malha da subestação?

C) Como é realizada a conexão das salas elétricas com o pátio das subestações? Cabos de cobre, fibra ótica, utilização de merging unit, etc.?

3.18 - A 1ª manutenção preventiva de 72 meses no Back-to-Back da Subestação Coletora de Porto Velho/RO
ELAINE APARECIDA DE LIMA VIANNA(1); FRANCISCO ELCIMAR MONTEIRO DA SILVA(2); Antonio Eduardo Pereira da Silva(3); -
ELETRONORTE(1);ELETRONORTE(2);ELETRONORTE(3);

A estação conversora Back-to-Back realiza a retificação e inversão da energia elétrica, na mesma instalação. Para garantir a confiabilidade das subestações de transmissão, são
realizadas manutenções periódicas nos equipamentos, de acordo com os requisitos mínimos definidos em resoluções específicas e conforme recomendações dos fabricantes.
Este artigo apresenta a primeira manutenção preventiva, com periodicidade de 72 meses, nos equipamentos do Back-to-Back da Subestação Coletora Porto Velho, que envolveu
grande quantidade de técnicos mantenedores, dispostos em várias frentes de serviços simultâneos, para melhor aproveitamento do tempo e obtenção do menor custo do
desligamento, representando um grande desafio da Engenharia de Manutenção.

Perguntas e respostas:

A) 1) Na opinião dos autores, da experiência adquirida nesta manutenção, o que poderia ser aperfeiçoado ?

B) 2) Quais os ensaios mais significativos executados durante a manutenção?

C) 3) Quais equipamentos necessitaram maior intervenção, houve algum equipamento substituído?

3.19 - Auditorias Técnico-Operacionais utilizando aplicativo IAuditor
WILSON JOSÉ REÇA ALVES(1); AIRTON LEOPOLDO HASS JUNIOR(2); ADRIANO ALTMANN(3); - ELETRONORTE(1);ELETRONORTE(2);ELETRONORTE(3);

Para que sejam cumpridos os Contratos de Prestação de Serviços de Transmissão entre a ANEEL e os agentes transmissores de energia elétrica do país, há constante
fiscalização deste órgão fiscalizador nas instalações da transmissão pertencentes aos agentes. A fim de cumprir na íntegra esse Contrato, a Regional do Pará vem desde 2007
realizando auditorias internas preventivas nas instalações de sua responsabilidade, visando fiscalizar e acompanhar, os processos de operação e de manutenção das



subestações. O presente artigo tem por finalidade apresentar uma metodologia de auditorias internas em instalações da Eletronorte utilizando um aplicativo específico para essa
finalidade, denominado IAuditor.

Perguntas e respostas:

A) Quem define a área a receber o relatório da auditoria realizada?

Os Templates (roteiros criados) já são direcionados à área quando de sua denominação. A partir daí as auditorias são realizadas em determinada subestação já com seus
respectivos roteiros e deles são gerados os relatórios que são enviados posteriormente à área responsável pela subestação auditada para que sejam sanadas as não
conformidades detectadas.

B) Quem define o responsável pela resolução das não conformidades detectadas na inspeção? O programa envia alerta para responsável?

Embora não explicitado no relatório, a definição das equipes é feita pela própria área que recebeu o relatório, mas essa definição é facilitada pela natureza da não conformidade
encontrada. Exemplos: defeito em UCD é responsabilidade da equipe de proteção. Falta de limpeza em equipamento é responsabilidade da equipe de operação local, etc.
Embora a Regional não utilize esta opção por já ter sistema de gestão de manutenção próprio (SAP), onde nele são gerados notas de manutenções, o aplicativo permite fazer
esse gerenciamento via Action (por exemplo pra quem não tem um sistema para gerenciar a operação/manutenção.

C) Quando a resolução ocorre, o sistema é atualizado? Por quem? Automático? Programa está em inglês? Não representa uma dificuldade?

O sistema sempre passa por atualizações, feito pela própria empresa responsável pelo aplicativo. O programa está em inglês, mas não apresenta dificuldades por ser bem
intuitivo. Alguma dificuldade com algum termo pode ser muito bem verificada em sites de pesquisa. Foi o que ocorreu aqui na época do início da utilização do aplicativo.

3.20 - Medição de Descargas Parciais em Transformadores de Instrumentos e Para raios no Campo: Ferramentas Preditivas de Diagnóstico para uma Possível de Gestão de ativos
LEONARDO TORRES BISPO DOS SANTOS(1); RÔMULO DOS SANTOS DELGADO(1); LUIZ EDUARDO DIAS DOS SANTOS(1); HELIO DE PAIVA AMORIM(1); - CEPEL(1);

A medição de Descargas Parciais corresponde a um ensaio normalizado pela IEC 60270, cuja finalidade é a avaliação da isolação dos equipamentos e ocorre em geral em
imperfeições da isolação ou em regiões da onde haja intensificação de campo elétrico. Entretanto, quando feita em campo, onde o nível de ruído é elevado, passa a ser
identificada com dificuldade, pois a perda de sensibilidade é significativa. Neste sentido, pretende-se apresentar no trabalho a experiência do Cepel de diversas medições em
Para-raios e transformadores para instrumentos, em diferentes subestações, propondo a medição como uma ferramenta preditiva de diagnóstico aos gestores de manutenção

Perguntas e respostas:

A) Para a realização das medições em campo qual a equipe necessária e o tempo de duração da campanha de medição ?

B) É possível treinar as equipes de manutenção das empresas de transmissão para realizar essas medições como uma rotina de avaliação periódica dos equipamentos ?

C) Com as metodologias apresentadas seria possível construir uma \"assinatura\" do equipamento, por exemplo logo após a energização ou durante o comissionamento, e criar
um padrão para avaliações futuras ?

Comentário: Sem comentários

3.21 - Programação Ótima da Manutenção dos Equipamentos de Transmissão do Setor Elétrico Brasileiro
JOSE EVANGELISTA ARAUJO NETO(1); CARLOS ALBERTO DE CASTRO JUNIOR(2); - FCE(1);UNICAMP(2);

Este texto propõe um procedimento para solucionar o problema da gestão da programação de manutenção dos equipamentos de alta tensão fundamentado na relação
confiabilidade/custo (gestão de ativo), com a expectativa de encontrar o melhor encadeamento para execução dessas atividades em um determinado horizonte de planejamento,
baseado em um modelo matemático que respeite as restrições do Sistema Elétrico, sendo este resolvido através de uma combinação de regras heurísticas e programação
dinâmica.

Perguntas e respostas:

A) 1) Se ocorrem características conflitantes (mencionado em: 2.0-O PROBLEMA DE PROGRAMAÇÃO da MANUTENÇÃO), porque não foi utilizado um algoritmo de otimização
multi objetivo específico como MOPSO por exemplo?

Para contornar o problema de características conflitantes foi adotada uma estratégia inovadora de modelagem consistindo de duas partes:  primeiro encontra-se através da
aplicação de processos de Markov associada com técnicas de gestão do conflito de escolha (taxa marginal de substituição) que define uma solução de compromisso entre
investimento em manutenção e confiabilidade; em seguida esta solução é utilizada como dado de entrada noutro modelo para confecção do calendário viável onde se realiza a
otimização logística através do método de solução adotado.

B) 2) Se o problema é multi-objetivo não se tem uma solução ótima, mas sim um conjunto de soluções com bons compromissos com todos objetivos, normalmente apresentados
sobre uma fronteira de soluções (fronteira de Pareto). Este conjunto não foi apresentado no artigo, vocês o fizeram?

Conforme detalhado na resposta da questão 1 a abordagem desenvolvida na modelagem tratou o problema que em essência é multi-objetivo,  o transformando em um problema
um problema de otimização de objetivo único. Assim sua otimização se deu técnica através de um método clássico de programação (Programação Dinâmica) após espaço de
busca ser convenientemente reduzido através de uma heurística desenvolvida durante o trabalho (sendo esta uma etapa imprescindível uma vez que o problema em estudo do
estudo sofre do \"mal da dimensionalidade\").

C) 3) Quando os autores afirmam sobre expressiva economia e ganhos financeiros no artigo, afirmando tal fato. Como não houve implementação real isso se torna expectativa ?

Validar um modelo/metodologia consiste na confirmação de sua capacidade de reprodução do comportamento do sistema modelado. A validação resume-se em submeter o
sistema modelado e o modelo ao mesmo conjunto de sinais externos, e comparar os resultados obtidos. Foi impraticável, por questões diversas, submeter o processo de
manutenção a experimentos deste porte, os quais levariam anos para produzir resultados. Entretanto, pôde-se analisar o desempenho do sistema em um período de tempo
passado, para o qual se conhecia os sinais externos, e simular o modelo com os mesmos sinais. Assim foi possível realizar uma estimativa absolutamente realista sobre os
ganhos e economia citados no informe técnico comparando com os dados reais que tivemos acesso.

Comentário: No geral, o trabalho é um pouco confuso. Os autores poderiam ter estruturado melhor o artigo. Fica difícil em alguns pontos entender o que eles querem dizer. Mas
a ideia é muito boa, a impressão que se tem é que utilizaram um conjunto de técnicas de otimização inadequadas.

3.22 - Avaliação da Manufatura Aditiva como fonte de sobressalentes para equipamentos de alta tensão
ALEXANDRE PINHEL(1); MARCO AZEVEDO(2); GABRIEL VIEIRA(2); ARISTIDES ANTÔNIO(2); JOSE FERREIRA(2); - FURNAS(1);Furnas(2);

Esse trabalho apresenta a abordagem de Furnas na busca de novas fontes de sobressalentes para equipamentos antigos, descontinuados e de difícil obtenção, mas que ainda
apresentam condições seguras de operação. Essa iniciativa se justifica pelas grandes vantagens econômicas decorrentes da sobrevida de equipamentos que, de outra forma,
teriam que ser substituídos. Optou-se por explorar os avanços tecnológicos que tem surgido no entorno do paradigma da Indústria 4.0, em especial a Manufatura Aditiva.
Visando cobrir grande espectro de possibilidades, foram investigadas peças metálicas e de plástico em equipamentos elétricos de grande importância para a empresa. Apesar
das especificidades dos casos de estudo, a investigação foi feita de forma a serem obtidos conhecimentos gerais que pudessem validar a iniciativa em forma mais ampla.

Perguntas e respostas:

A) O trabalho entra numa área muito importante, com certeza, trará impactos positivos a concessionária, porém, quando se olha a participação da empresa na pesquisa, ela
parece se limitar aos autores e algum suporte de campo dado por Furnas. Escaneamento e confecção de peças ou moldes foram realizados por terceiros. Qual a participação
financeira/econômica dada pela empresa, como os autores pretendem sensibilizar a empresa para que abrace esse assunto e invista numa plataforma de escaneamento e
confecção de sobressalentes?

A carência de fornecedores de sobressalentes antigos e importantes já conseguiu motivar a empresa a aprofundar os investimentos e algumas aquisições já estão autorizadas.
Apesar disso o mapeamento e o aproveitamento de expertises externas se mostrou também uma via interessante uma vez que alguns dos equipamentos necessários são caros
e estão ainda em fase de grande aprimoramento. A empresa então deverá atuar de forma híbrida, contratando parte dos serviços de terceiros e realizando internamente outros.

B) Pelos preços apresentados nas tabelas 1 e 2, principalmente, com o uso de PA12 e PMMA, valeria mesmo a pena a manufatura aditiva?

A Manufatura Aditiva é uma via para produção de peças especiais em pequenas quantidades. O custo de impressão do objeto é secundário se comparado ao investimento
necessário à substituição do equipamento em que ele atua.

C) No caso do seccionador, para a peça apresentada, a moldagem tradicional seria perfeitamente viável técnica e economicamente, qual a razão do uso de manufatura aditiva
neste caso?

A moldagem tradicional não consegue lidar com peças danificadas, como foi o caso. O escaneamento é a estratégia mais interessante uma vez que se consegue recriar
digitalmente a peça danificada e, indo além, consegue-se torná-la melhor alterando parâmetros do modelo criado a partir de simulações numéricas. Por fim com o escaneamento
tem-se um modelo que permite a confecção por demanda, em tempo bastante curto.

Comentário: Sem comentários



3.23 - A eficácia do monitoramento preditivo de para-raios de óxido de zinco - ZnO de subestações, através da termografia infravermelha, na identificação degradação prematura dos
varistores e penetração de umidade nos equipamentos

ALEXSANDRO TEIXEIRA GOMES(1); - CEMIG GT(1);

O trabalho apresenta a evolução da termografia infravermelha no monitoramento preditivo off-line de subestações e equipamentos, destacando os importantes avanços no
processo, que têm permitido a aplicação dessa atividade de manutenção na área de Transmissão da CEMIG-GT com excelentes resultados, permitindo identificar e/ou aferir o
estado de Defeito dos equipamentos, instalação ou sistema, minimizando a probabilidade de Falha. O trabalho destaca a eficácia do monitoramento preditivo de para-raios de
óxido de zinco - ZnO de subestações, através da termografia infravermelha, na identificação de degradação prematura dos varistores e de perda de estanqueidade dos
equipamentos, como resultado de Planos de Manutenção de Rotina. Esses equipamentos estiveram em operação por um tempo muito inferior à expectativa de vida esperada,
ou seja, operaram de 3 meses a 1 ano, para uma expectativa de vida útil técnica prevista pelos fabricantes em torno de 20 anos, e uma vida útil regulatória de 24 anos de acordo
com o MCPSE.

Perguntas e respostas:

A) Qual a peridiocidade das medições termográficas e como é a cadeia de avaliação/diagnóstico desde o instante de medição até a tomada de decisão?

B) Das metodologias conhecidas para tratamento de diferenças de temperatura (ao longo do corpo, em relação ao ambiente, temperatura absoluta, a corpos adjacentes, etc.,)
qual ou quais são mais eficazes para um diagnóstico ?

C) Qual o critério utilizado para retirada de baterias chumbo ácidas de operação por termografia ?, borracha nitrílica

Comentário: Sem comentários

3.24 - Seccionador Monopolar Móvel para auxílio na desconexão ou conexão de equipamentos com a instalação energizada.
OAIRES JOSE BECK(1); - CEEE-GT(1);

O presente informe técnico descreve o desenvolvimento de uma solução técnica para a energização e desenergização de equipamentos de até 230 kV, que apresentam risco de
explosão durante esse tipo de manobra, como Para-raios, TPs e TCs. Aspectos inovadores como sua praticidade e versatilidade a diferenciam, no que se refere à sua aplicação
e formas de instalação. É possível sua instalação nas posições horizontal e vertical, o que representa uma grande vantagem, ampliando assim seu campo de aplicação. Seu
acionamento remoto independente, garante um afastamento adequado e seguro aos trabalhadores durante as manobras, conferindo maior segurança na utilização.

Perguntas e respostas:

A) O SMM pode ser utilizado para by-pass de um equipamento a ser retirado ou aterramento de trechos de LTs em manutenção. Poderia o autor explicar melhor como é
procedimento para inserção e retirada do secionador nas duas situações ?

O SMM é instalado paralelamente à ligação principal existente entre o barramento e o equipamento a ser desenergizado. Estabelecido o by-pass, o condutor principal é
desconectado do equipamento ou barramento, ficando então o SMM em série no circuito, mantendo o equipamento ainda energizado. Com a equipe protegida é dado o
comando de abertura do SMM através do controle remoto, desenergizando o equipamento. Para a reenergização segue-se os mesmos passos, na ordem inversa. Quanto ao
aterramento de trechos de LTs em manutenção, peço desculpas, pois não entendi a pergunta. A instalação do SMM é através do método de trabalho ao potencial. As ligações
elétricas são com condutores flexí¬veis e grampos apropriados (cabos de cobre 95 mm², também utilizados em aterramentos temporários). Sua fixação no ponto de trabalho é
junto a um dispositivo isolante (andaime, escada ou bastão), ou junto ao barramento, através de elementos de fixação específicos (colares). Sua instalação é feita por
normalmente por um eletricista.

B) No item 4.0 do trabalho o autor comenta de uma lista de equipamentos que não oferecem segurança para a realização de qualquer tipo de intervenção, as chamadas
\"Famílias de risco\". Essa situação é uma particularidade da CEEE ou é de conhecimento de outras empresas do Setor? Poderia o autor, sem citar nomes de fabricantes,
elencar dentre os TIs (TPs, TCs, TPCs) e Para-raios quais classes de tensão oferecem tais riscos?

A identificação das famí¬lias de risco foi uma iniciativa interna, com base no histórico de falhas ocorridas no âmbito da CEEE e/ou no Setor Elétrico Nacional. Há histórico de
falhas com explosão em TCs de 69, 138 e 230 kV modelo AOT, bem como em TCs de 69 kV de todos os modelos de determinados fabricantes.

C) Há alguma recomendação do ONS quanto a substituição dessas Famílias de Risco?

Há uma recomendação da ONS emitida em 2014, para que fosse providenciado a substituição dos Transformadores de Corrente modelo AOT de 230 kV.

Comentário: Sem comentários.

3.25 - Monitoramento on-line de chaves seccionadoras por sistema não invasivo
LOURIVAL LIPPMANN JUNIOR(1); BRUNO MARCHESI(2); RAFAEL WAGNER(3); AMANDA CANESTRARO(4); BOGDAN TOMOYUKI NASSU(5); MARCOS SCREMIN(6);
VANDERLEI ZARNICINSKI(6); VICTOR BARPP GOMES(7); - LACTEC(1);LACTEC(2);LACTEC(3);LACTEC(4);UTFPR(5);COPEL(6);LACTEC(7);

Este trabalho apresenta os resultados obtidos na implementação de um sistema on-line de identificação automática do estado de chaves em subestações, através de técnica de
visão computacional, desenvolvido pelo LACTEC e COPEL, dentro de um projeto de pesquisa e desenvolvimento. São apresentados os algoritmos que compuseram o sistema e
o desempenho de reconhecimento com imagens capturadas por câmeras instaladas em uma subestação de distribuição.

Perguntas e respostas:

A) A utilização de CNN ou SIFT+SVM para modelos aberto/fechado e horizontais se mostrou bastante robusta, por que os autores investigaram outras combinações ? Poderiam
explicar melhor o que esperavam de cada combinação?

Os Autores investigaram outras combinações, para que fossem cobertas as situações hipoteticamente consideradas como mais desafiadoras para definição dos estados das
chaves, presença de gotas de água devido à chuva intensa, reflexos devido aos elementos metalizados molhados, ângulo desfavorável de aquisição da imagem, presença de
elemento inconstante na foto e que não havia sido previsto no treinamento (folhas que nascem, secam e caem, pássaros, automóveis, presença de profissionais dentro da
subestação e dentro do enquadramento da imagem, ...). Os Autores esperavam de cada combinação, e da votação final utilizando os algoritmos com peso mais relevante na
decisão do estado da chave, uma combinação ótima do total de 15 algoritmos pesquisados e implementados, e dos novos algoritmos desenvolvidos.

B) Hoje convive-se com a \"favelização de sistemas de monitoramento\", vários sistemas de fabricantes diferentes, que não usam uma plataforma comum, criando muita
dificuldade aos operadores e por vezes entram em desuso. Como os autores pretendem integrar esse sistema de monitoramento ao Centro de Operações, para que ele não seja
mais um a não ser utilizado pelos operadores?

Os Autores pretendem integrar esse Sistema de Monitoramento ao Centro de Operações mediante a conexão do equipamento à Rede da Automação e da implementação do
protocolo DNP3 que já é utilizado pelo SCADA da Concessionária. De fato, o teste de campo na SE Copel Parolin já realizou a integração desse Sistema de Monitoramento ao
Centro de Operações, tendo sido validado pelos engenheiros de Automação da Copel.

C) Alguma marcação na chave poderia simplificar o processo de tratamento das imagens?

Sim, uma marcação na chave poderia simplificar o processo de tratamento das imagens. Porém, isto acarretaria em um procedimento de desligamento do circuito, intervenção
na chave com um novo material administrado pelo usuário, e a necessidade de manutenções periódicas nestas chaves marcadas.

Comentário: O trabalho traz uma contribuição muito interessante quanto a monitoramento de estado de secionadores, importante ressaltar aos autores a maneira como o
material será apresentado durante a palestra, visto que as ferramentas utilizadas para desenvolvimento do trabalho, não é de total conhecimento do público de engenharia.

3.26 - Avaliação integrada de Históricos de manutenções, Inspeções pós-falha, diagnósticos de ensaios de campo e testes em laboratório para prevenção de falhas em Transformadores
de Potencial Capacitivo (TPC 500 kV).

JOÃO BATISTA SOARES FEITOSA(1);CLEINER SILVA ASSIS(2); BARBARA MEDEIROS CAMPOS(3) - ELETRONORTE(1);ELETRONORTE(2);ELETRONORTE(3);

É descrito neste artigo uma experiência de análise da condição de um transformador de potencial capacitivo (TPC) que operava no sistema na fase “B” da linha de transmissão
IZCO-LT7-01 na SE Colinas e foi retirado de operação em 15/04/2018. O motivo da retirada de operação foi com base nos resultados da análise do óleo e no nível de descargas
parciais utilizando o TC de alta frequência com o equipamento ainda em operação. Outra motivação foi o histórico de falhas precoce do modelo sem apresentar desvios
significativos de parâmetros elétricos medidos pela manutenção, como exemplos, o fator de potência, capacitância e a relação de transformação. O equipamento foi enviado
para o Laboratório de Alta Tensão do Centro de Tecnologia da empresa por solicitação da Engenharia de Manutenção para ser submetido a ensaios adicionais com objetivo de
aprofundar na análise. Espera-se com os resultados da integração das avaliações da manutenção e do laboratório o melhor controle melhor da manutenção para se antecipar as
falhas dos transformadores, bem como um gerenciamento técnico e financeiro com melhores priorizações dos reparos e ou monitoramentos de parâmetros mais representativos
para o modo de falha apresentado. Para enfatizar os benefícios da ação, são apresentados alguns resultados práticos de técnicas de ensaios, buscando a interpretação da
origem do defeito. Este diagnóstico complementa ações da gestão antecipada da manutenção nas unidades remanescentes no sistema, preservando ao máximo o desempenho
desses ativos dentro de suas Funções Transmissão (FT), evitando assim, perdas milionárias por indisponibilidade e outras penalidades prescritas na regulação do setor elétrico.

Perguntas e respostas:

A) Dentre o conjunto de técnicas de diagnóstico e medições empregadas ao TPC TEIRF de 500 kV, qual ou quais os autores consideram mais sensíveis na identificação de
defeitos de ordem dielétrica e incipientes em TPCs de 500 kV, conforme a experiência obtida no trabalho?



Por se tratar de um equipamento modular, a equipe compreendeu que a técnica da medição da capacitância é a mais adequada para avaliar a integridade, enquanto na unidade
eletromagnética do Tpc, a combinação da análise do óleo e isolamento CC foram muito representativas para o diagnóstico de campo..

B) Os autores consideram que erros de relação de transformação em TPCs de 500 kV, poderiam ser identificados através da comparação dos ensaios de capacitância entre um
TPC novo e um TPC em operação de mesma classe de Tensão e projeto?

A medição da capacitância indica alterações importantes quando se analise os módulos capacitivos, porém alterações significativas podem ter origem na unidade
eletromagnética( ULM) do Tpc como alterações de componentes eletrônicos na regulação.

C) Como as duas medições, uma utilizando o DIRANA e outra com o Megger, precisam retirar de operação o TPC para identificar defeitos na sua isolação, os autores
consideram que haveria alguma outra ferramenta preditiva que pudesse ser aplicada no TPC de 500 kV no campo, sem custos com possíveis desligamentos, que fosse também
capaz de identificar defeitos na unidade eletromagnética? Os autores consideram a possibilidade de empregar a metodologia acústica ma avaliação da unidade eletromagnética
em TPCs no campo e de forma não invasiva?

Sim, as técnicas DIRANA e Megger necessitam desligar o Tpc para a suas realizações! Para o modo de falha apresentado a equipe entendeu que a análise do óleo já indicaria
uma boa base de informação. Outras técnicas preditivas como a termográfica e medições de DP por acústica, UHF foram testadas no campo, com conclusões prévias que estas
técnicas podem ser capazes de evidencia o defeito mas em condição, talvez, mais crítica.

Comentário: Sem comentários

3.27 - Controle de Manobras de Disjuntores de Alta e Extra Alta Tensão - Benefícios, Desafios e Soluções
PAULO SILVA LIMA(1); CAMILA DA SILVA OLIVEIRA(1); GERALDO ROCHA(1); - SEL(1);

O objetivo do chaveamento controlado dos equipamentos de potência consiste em reduzir, se não eliminar, os transitórios de tensão e corrente que resultam da energização ou
desenergização dos equipamentos através de uma operação do disjuntor. Este artigo analisa o que pode ser obtido com um dispositivo de chaveamento controlado moderno em
termos de melhoria da qualidade da energia, protegendo tanto os equipamentos de potência quanto o disjuntor, e melhorando a confiabilidade dos relés de proteção.

Perguntas e respostas:

A) Em relação ao emprego de chaveamento controlado para reatores shunt e transformadores, o point on wave ideal é perto dos 90o da onda de tensão, para obter a máxima
mitigação dos transitórios (inrush de correntes e suas consequências). Porém essa opção feita de forma permanente toda vez que o disjuntor é operado (making), cria um
degrau de tensão que estressa o isolamento das bobinas (principalmente das 1as espiras). Como os autores abordariam essa questão, em termos de um 'trade off'?

1) O trabalho não realizou a análise do degrau de tensão imposto às bobinas dos transformadores e reatores. Entendemos que seria interessante análise do estudo de
transitórios e o monitoramento dos degraus de tensão impostos e das bobinas, principalmente no caso de transformadores, cuja preocupação com o fechamento é maior. Com
isso, pode-se identificar qual dos efeitos é mais relevante: o estresse nas bobinas ou as elevadas correntes de Inrush para os transformadores. A partir daí, pode-se definir os
melhores critérios e premissas de operação e ajustes do dispositivo de manobra controlada para aquele determinado equipamento.

B) Como os autores situam as técnicas até então utilizadas para mitigação de transitórios e o chaveamento controlado ?

2) De acordo com a experiência e material analisado pelos autores, os dispositivos de manobra controlada (DMC) atuais têm contribuído para a redução de transitorios
significativamente. Alguns fabricantes e modelos diferem entre si em relação a métodos aplicados e compensações realizadas, porém com respostas similares até então.
Existem avanços recém lançados e ferramentas sendo desenvolvidas. Uma delas apresenta taxa de amostragem de MHz que permitirá ajustes ainda mais precisos e
monitoramento avançado de sobretensões e correntes transitórias em disjuntores e equipamentos.

C) Qual é a aceitação por parte das concessionárias no uso do chaveamento controlado em termos de confiabilidade e preço ?

3) Para novos projetos, entendemos que a aplicação do DMC é a opção preferencial para transformadores, reatores e capacitores, conforme submódulo 2.3 vigente. Para
disjuntores existentes, algumas concessionárias têm enfrentado problemas de hardware e software com a solução aplicada, sem assistência técnica. Além do preço, fatores
como suporte técnico qualificado e disponível, garantia, peças de reposição e estoque, etc devem ser levados na escolha da solução do chaveamento controlado.

Comentário: Sem comentários

3.28 - AVALIAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE AT APÓS ARMAZENAMENTO INADEQUADO
MARTA MARIA DE ALMEIDA OLIVIERI(1); Francisco Eduardo de Araújo(2); Paula Vieira Machado Lacerda(3); Alin do Amaral Martins(3); Antonio Gabriel Marques Muller(3);
Miguel Luiz Campos Fernandes(3); Luiz Alberto Ferreira da Silva(4); Leonardo Torres Bispo dos Santos(5); - CEPEL(1);CEPEL(2);FURNAS(3);CEPEL(4);CEPEL(5);

Doze transformadores de corrente de alta tensão de 550 kV armazenados por mais de três meses na posição horizontal foram submetidos a ensaios dielétricos para avaliação
de desempenho antes de serem colocados em operação. Foram realizados ensaios nos TCs após serem mantidos na posição vertical por diferentes períodos de tempo, de
alguns dias a seis meses. Na metodologia apresentada neste trabalho, os ensaios utilizados foram: medição de descargas parciais, aplicação de tensão suportável a seco na
frequência industrial e medição de capacitância e fator de perdas dielétricas em 60 Hz. Os resultados foram determinantes para estabelecer que os TCs estavam aptos para
operação. Além disso, verificou-se que o tempo necessário de permanência em pé antes dos ensaios foi superior ao indicado por um dos fabricantes dos TCs.

Perguntas e respostas:

A) O procedimento sugerido pelos fabricantes de 48h e 20 dias de repouso vertical não condiz com a realidade apresentada pelos autores. Caso a concessionária usasse esse
procedimento, sem a pesquisa prévia mostrada nesse trabalho, provavelmente algumas falhas teriam ocorrido. Como os autores avaliam essas recomendações do fabricante,
visto que carecem de base técnica? Houve algum feedback dos fabricantes sobre os resultados da pesquisa?

B) Dadas as dificuldades para ensaios em campo, seria possível acompanhar a irrigação da parte seca do isolamento, por armazenamento inadequado, de um TC colocado na
posição vertical, com acompanhamento do fator de dissipação? Os autores acompanharam a evolução desse parâmetro ao longo dos meses?

C) Por que equipamentos de dois fabricantes, de mesma classe de tensão, apresentaram valores tão diferentes de capacitância primária?

Comentário: Sem comentários

3.29 - Gestão de ativos: Uma análise do gerenciamento dos ativos, seu desempenho, riscos e despesas durante o ciclo de vida e a estratégia de manutenção ou
recapacitação/modernização de equipamentos

LILIAN FERREIRA QUEIROZ(1); ALCIOMAR BARBOSA POSSIDONIO(1); LUIS CLÁUDIO FERREIRA DOS SANTOS(1); ELOI JOSÉ SEVERINO DE SOUZA(1); EDSON DE
SOUZA SANTOS(1); - ELN(1);

A gestão de ativos é o conjunto coordenado de atividades que uma organização utiliza para garantir que seus ativos entreguem resultados e objetivos de forma sustentável. Ela
suporta a realização dos benefícios com equilíbrio necessário entre custos, riscos e desempenho organizacional. Somente pode ser eficaz quando são considerados os objetivos
organizacionais e estando dentro do contexto operacional da organização. A gestão de ativos será cada vez mais o melhor meio de aproveitar e integrar todas as atividades
dentro de uma organização para atingir seu objetivo de forma mais eficaz e econômica. O presente informe técnico tem por objetivo realizar uma análise da política, estratégia,
planejamento do gerenciamento de ativos, relacionando uma análise técnico-econômica das manutenções preventivas periódicas previstas para os equipamentos de
subestações que estão em final de vida útil regulatória, metodologia utilizada para o gerenciamento da expectativa vida útil de equipamentos das subestações (lifecycle), as
metodologias adotadas para detectar a criticidade dos equipamentos, os planos de substituição de equipamentos por motivo de obsolescência, vida útil esgotada, falta de peças
de reposição, risco de dano a instalações, desgastes prematuros ou restrições operativas intrínsecas e adequações à Resoluções Normativas. Com isto, propor o plano de
manutenção em um cenário de criticidade dos equipamentos e imposição de resoluções restritivas do Agente Regulador.

Perguntas e respostas:

A) Na conclusão do artigo os autores afirmam: \"A Eletronorte está buscando formas eficientes de compatibilização regulatória, conflitando com problemas financeiros no setor\".
Quais são essas formas que foram adotadas pela empresa? E quais são os problemas conflitantes, e sua ordem de grandeza, aos quais os autores se referem?

Conforme Resolução 643, todos os anos a concessionária de transmissão deverá encaminhar à ANEEL, ao ONS, à Empresa de Pesquisa Energética ? EPE e ao MME, relação
dos equipamentos com vida útil remanescente de até quatro anos, incluindo aqueles com vida útil esgotada, considerando-se a vida útil calculada a partir das taxas de
depreciação estabelecidas no MCPSE, e dos equipamentos que não têm mais possibilidade de continuar em operação. A Eletronorte realizou os trabalhos para atendimento à
Resolução identificando os equipamentos que necessitam ser substituídos, os respectivos prazos e as justificativas para a substituição. Ao informar que a Eletronorte está
buscando formas eficientes de compatibilização regulatória, conflitando com problemas financeiros, significa que busca mesclar técnicas de manutenção e análise econômica-
financeira para troca e manutenção de ativos. No caso em questão, os dados técnicos são as informações físicas dos equipamentos obtidas através de manutenções
preventivas e preditivas. Em relação à análise financeira é verificado o investimento necessário para troca de ativos, no caso em questão, mais de 1 bilhão em investimentos.
Assim, não é possível realizar a troca imediata de todos os ativos, são priorizados os que estão em piores condições técnicas, ficando a cargo da concessionária os riscos de
perdas dos ativos.

B) Sobre a vida útil das instalações, os autores afirmam que existem duas maneiras admissíveis para o cálculo da depreciação de uma instalação elétrica, quais sejam:
determinar a depreciação de cada ativo baseado em sua vida útil ou, de forma simplificada, determinar a depreciação de cada bloco (ou seja, função de transmissão) de uma
subestação. Qual a forma adotada pela Eletronorte? A diferença entre os resultados dos dois métodos é desprezível ou tem um valor significativo?

Ao se aproximar o final da vida útil de um ativo ou grupo de ativos, as decisões devem ser tomadas com base em análises econômicas ou de confiabilidade estratégia para
gerenciar este determinado ativo ou grupo de ativos. A estratégia correta deve levar em consideração equipamentos, sistemas e considerações corporativas e regulatórias. As
considerações sobre equipamentos incluem preocupações de segurança e ambientais, a degradação do desempenho e confiabilidade do sistema, e possível aumento dos



custos de operação e manutenção. As atividades realizadas por uma organização para equilibrar os custos e benefícios de diferentes renovações, intervenções de manutenção,
revisão e eliminação de ativos, são acompanhadas pelo Ciclo de Vida dos Equipamentos, e isto, refere-se aos métodos utilizados, para garantir que o melhor valor total seja
obtido, na aquisição, criação, utilização, manutenção, melhorias, renovações e alienações para atender aos objetivos da organização. Isso requer consideração da interação
entre essas atividades e determinação da combinação certa, incluindo custos, riscos, desempenho e efeitos de sustentabilidade. Após realizar o mapeamento completo e
detalhado da análise técnica é feita a avaliação econômica e financeira. São avaliados os equipamentos em final de vida útil contábil, conforme Resolução 643/Aneel. Foi
realizado na Eletronorte o mapeamento de todos os equipamentos e avaliada aquelas funções completas que estavam em fim de vida útil regulatória. Considerando que aqueles
ativos que são incluídos no Plano de Ampliação e Reforços (PAR) possuem receita garantida, e, aqueles que são incluídos no PMI possuem ressarcimento na revisão tarifária, a
análise financeira é essencial para a decisão de troca por ativos ou blocos de funções transmissão. Financeiramente o impacto é considerável, pois o ganho de escala em troca
de funções completas é significativo.

C) No item 3.0 do artigo, os autores afirmam: \"Não se pode gerenciar uma empresa sem dados, relatórios e previsões financeiras precisas\". Os autores poderiam citar algumas
dessas previsões financeiras e como obtê-las de forma precisa?

Apesar da confiabilidade ser uma metodologia matemática e estatística a sua aplicação em produtos e equipamentos tem impacto direto na performance financeira das
empresas. Não se pode gerenciar uma empresa sem dados, relatórios e previsões financeiras precisas. O processo de planejamento estratégico para todas as empresas
Eletrobras estabelece as diretrizes que norteiam a gestão e as ações das empresas controladas. O desdobramento do Plano Estratégico se dá com a emissão anual pela
Holding do PDNG (Plano Diretor de Negócios e Gestão que é um desdobramento do nosso Plano Estratégico e tem por objetivo apresentar uma proposta para superar os
desafios impostos pelo contexto atual do país e do setor elétrico). O PE fornecer as diretrizes básicas para o Plano de Negócios e Gestão (PNG), de onde são obtidos os
parâmetros básicos para o Contrato de Metas de Desempenho Empresarial ? CMDE. Esse contrato estabelece objetivos e metas, inclusive econômico-financeiras. Na
Eletronorte o PNG é desdobrado pelas áreas, gerando projetos com especificação das respectivas metas, responsabilidades e recursos. O CMDE é acompanhado pelo Comitê
de Estratégia Empresarial ? CEE, pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração. Assim, todos os projetos, incluindo os de aquisições, renovações e revitalizações
de ativos são incluídos e controlados pelo Comitê. A análise financeira é avaliada e aprovada para inclusão no plano de negócios. Assim, as previsões financeiras devem se
aproximar da precisão necessária.

Comentário: O artigo trata de um assunto de grande interesse, porém, os autores confeccionaram o artigo de forma não concatenada, vários temas soltos, com afirmações
genéricas.

3.30 - Simulações de Limitador de Corrente de Curto-Circuito Supercondutor na Rede Elétrica da LIGHT S.A.
ALEXANDER POLASEK(1); ANDRE TIAGO QUEIROZ(2);GUILHERME GONÇALVES SOTELO(1); FELIPE SASS(1); DANIEL HENRIQUE NOGUEIRA DIAS(1); BRUNO
WANDERLEY FRANÇA(1); MONIQUE COSTA DE LIMA(1); LEANDRO HENRIQUE DO CARMO(3); VICTOR SAMPAIO CRUZ(3); - CEPEL(1);UFF(2);LIGHT ENERGIA(3);

Os limitadores de corrente de curto-circuito supercondutores (LCCS) apresentam vantagens em relação às demais tecnologias, devido a: não utilização de sensores para
detecção de curto-circuito; rápido tempo de sensibilização e limitação da corrente; dentre outros. Neste contexto, este trabalho apresenta uma análise de aplicação de LCCS em
uma rede de distribuição real, por meio de simulações computacionais. A dinâmica de atuação e os fenômenos físicos deste limitador foram baseados em modelos reconhecidos
na literatura. Sua utilização demonstrou grande e rápida capacidade de limitação de correntes, possibilitando a proteção de equipamentos e melhorias na qualidade do
fornecimento de energia elétrica.

Perguntas e respostas:

A) A ocorrência de um curto trifásico é de baixa probabilidade, qual a razão dos autores utilizarem este parâmetro, visto que isto impacta diretamente o dimensionamento do
limitador supercondutor?

Todo equipamento a ser instalado em um sistema elétrico deve projetado para suportar o maior nível de curto-circuito durante determinado tempo, independentemente se a
probabilidade de ocorrência for mínima. Na maioria dos casos de análise de curto-circuito, são as falhas trifásicas que apresentam as maiores magnitudes de corrente, conforme
verificado neste artigo. Portanto, o dimensionamento do limitador é feito com base nos níveis de curto-circuito trifásico.

B) O limitador ora proposto seria viável economicamente quando comparado a solução tradicional, se não, qual a relação entre os custos de ambas as soluções?

Depende do nicho de aplicação, se o custo/benefício justificar a instalação de um limitador supercondutor. Por exemplo, evitar a recapacitação de uma subestação em casos em
que as soluções tradicionais não forem viáveis. Contudo, estes dispositivos supercondutores não são plenamente comerciais, sendo fabricados em quantidades limitadas. A
redução de custos depende do escalonamento da produção de fitas supercondutoras de alta temperatura crítica. Historicamente, os supercondutores convencionais a base de
nióbio tornaram-se economicamente viáveis através do escalonamento da produção para atender a demanda por magnetos de alto campo para aplicações médicas e de
pesquisa. O primeiro supercondutor a se tornar comercial foi a liga de Nióbio-Titânio (Nb-Ti). Desde o início dos anos 2000 houve uma grande avanço na produção em larga
escala do supercondutor Nióbio-Estanho (Nb3Sn), pois este é capaz de gerar campos magnéticos maiores que o Nb-Ti. Atualmente ambos os materiais dominam o mercado.
Contudo, não são adequados para aplicações em limitadores de corrente de curto-circuito. Os materiais mais adequados são as fitas de segunda geração a base do cerâmico
YBCO (Ítrio-Bário-Cobre-Oxigênio). Estas apresentam o melhor desempenho entre todos os supercondutores conhecidos, mas requerem o escalonamento da produção para
redução de custos. Seguindo a tendência mostrada pelo desenvolvimento dos supercondutores à base de nióbio, o aumento da demanda por magnetos de maior campo e
desempenho poderá induzir a produção em larga escala. Essa demanda se deve principalmente a necessidade de equipamentos de ressonância magnética com maiores
campos, bem como ao projeto ITER de reator de fusão nuclear e a construção do novo acelerador de partículas do CERN para substituir o LHC. Essas aplicações são
totalmente dependentes de grandes magnetos supercondutores com campos muito elevados e alta capacidade de transporte de corrente. Em paralelo está em andamento o
projeto do maior cabo supercondutor já projetado, a ser instalado futuramente em Munique. Este cabo também deverá aumentar em muito a demanda por fitas supercondutoras
de segunda geração.

C) Este tipo de solução com limitador supercondutor encontra-se operativo em alguma subestação no mundo, quais as dificuldades de mante-lo em operação ?

Sim. Já foram testados e demonstrados com sucesso em subestações de diversos países, havendo atualmente equipamentos em operação. Quanto a manutenção, a principal
questão é o sistema de refrigeração. Existem as seguintes modalidades: - ciclo-aberto ? um reservatório fornece o nitrogênio líquido necessário ao equipamento, sendo
necessário abastecimento periódico do reservatório, que pode é realizado por grandes empresas fornecedoras de gases industriais. - ciclo-fechado ? um refrigerador conhecido
como ?cryocooler? recondensa o nitrogênio que evapora do limitador, retornando o líquido ao equipamento, sem necessidade de abastecimento externo. Atualmente há
cryocoolers que operam por anos sem manutenção conforme já demonstrado em equipamentos de ressonância magnética. - sistema híbrido ? emprega-se o cryocooler e um
reservatório de segurança para manter o fornecimento em caso de parada do cryocooler A escolha de cada solução depende de análises de custo-benefício, localização da
subestação e espaço disponível para a instalação.

Comentário: Sem comentários

3.31 - Medição Indireta de Sobretensões Transitórias em Transformadores de Corrente Tipo \"Top Core\" Através da Corrente que Flui para a Terra
DICKSON SILVA DE SOUZA(1); RÃ??MULO DOS SANTOS DELGADO(2); HELVIO JAILSON AZEVEDO MARTINS(3); ROBERTO CAMPOS DE MENEZES(3); Gabriela
Sampaio Rema(4); - CEPEL(1);CEPEL(2);Consultor(3);UNIFEI(4);

Transitórios de alta tensão e alta corrente são fenômenos que ocorrem comumente em sistemas de alta tensão, porém ainda não existe uma maneira simples de realizar a
medição destes diretamente no sistema. Este trabalho busca apresentar uma alternativa para se realizar medições de transitórios em equipamentos de alta tensão,
especificamente o transformador de corrente, de forma mais simples. Esta alternativa consiste em um método de medição inovador, onde se utiliza o valor da corrente que flui
para a terra em conjunto com a caracterização do objeto no domínio da frequência para se obter o valor da sobretensão transitória.

Perguntas e respostas:

A) Por que os autores escolheram a medição indireta da tensão, não seria viável essa mesma medição ser obtida através de divisores de tensão ou indiretamente via medição
de campo elétrico?

A medição via corrente de terra poderá permitir de forma prática e com relativa portabilidade a medição destas sobretensões em campo. O uso de divisor não é descartado, mas
nem sempre é prático o transporte deste dependendo do local onde será realizada a medição e dado os níveis de tensão envolvidos. A técnica é apresentada como uma
promissora alternativa de medição.

B) A modelagem do TC obtida a partir de 2.1 e 2.2 acarreta em diferenças, porém, mesmo trabalhando com o método impulsivo, o modelo usado pelos autores não contempla as
oscilações após a frequência de ressonância. Poderiam os autores esclarecer melhor essa limitação?

Em 2.1 o método por SFRA fica limitado pelo efeito que a cordoalha de aterramento emprega ao arranjo de ensaio. Mesmo com o uso de técnica de compensação do efeito do
cabo coaxial, o fato da cordoalha não ser considerada um condutor perfeito em altas frequências inviabiliza o uso do modelo do cabo para altas frequências. Já em 2.2 as
características obtidas na faixa acima de 3MHz são na verdade ruído de medição. Assim, o modelo apresentado só é válida até a faixa de 3MHz. Entretanto, em SEs aéreas não
é esperado se obter frequências superiores à essa banda de frequência pelo menos não com energia significativa de modo que interfira no uso deste modelo na técnica de
medição proposta no IT.

C) No caso de TCs instalados sobre bases metálicas, tipo treliçadas, onde o cabo terra não se encontra isolado da estrutura, qual o impacto na medição indireta da tensão?

O impacto pode ser significativo. O ideal é que entre a base do TC e a estrutura metálica haja isoladores que permitam direcionar a corrente de terra por um único caminho, que
seria pela cordoalha de aterramento. Este é um dos fatores complicadores do uso da técnica em campo.

Comentário: Sem comentários

3.32 - Efeito dos Transitórios Rápidos gerados por manobra de secionador sobre transformadores de corrente do tipo Top-Core
FLAVIO EDUARDO SPRESSOLA(1); HELVIO JAILSON AZEVEDO MARTINS(2); JOSÉ GERALDO BARRETO MONTEIRO DE ANDRADE(3); - GE(1);Consultor(2);GE(3);

As sucessivas disrupções do dielétrico entre os polos de um seccionador que surgem durante uma manobra, geram nos terminais de alta tensão dos equipamentos conectados,
transitórios rápidos. Estes transitórios podem provocar cumulativamente danos nos sistemas de isolação desses equipamentos. Para os transformadores de corrente, cujo tipo
construtivo lhe impõe uma característica proeminentemente capacitiva, surtos de corrente podem comprometer o seu sistema isolante papel-óleo. Este trabalho apresenta uma
revisão bibliográfica sobre os transitórios rápidos e seus efeitos sobre o isolamento de transformadores de corrente e discute a avaliação do desempenho destes equipamentos
sob estas condições através de ensaios



Perguntas e respostas:

A) Para uma determinada família de TCs de 500kV o número de ocorrências é extremamente alto. Teria havido por parte do fabricante alguma alteração de projeto, ou
otimização de isolamento papel-óleo, se comparado a projeto anterior?

O presente trabalho apresenta resultados de medições em campo e simulações para um tipo específico de fenômeno transitório e demonstra que o ensaio definido pelas normas
para avaliação da capacidade de um TC em suportar este tipo de transitório aplica sobre o TC solicitações inferiores às que foram observadas nas medições e simulações
realizadas. Em relação à família de TCs, é de domínio público a informação de que trata-se de um produto que atende integralmente as características técnicas que foram
especificadas e que este atendimento é comprovado pela aprovação nos ensaios de tipo aplicáveis. O questionamento que este trabalho levanta é que os requisitos de norma
para avaliar o desempenho de um TC para este os transitórios de operações de seccionadores são insuficientes, uma vez que as solicitações do ensaio são superadas pelos
valores encontrados em medições e simulações.

B) Como foram medidas as tensões transitórias geradas por manobra de seccionadores em campo ?

Através da corrente medida no cabo de aterramento, e conhecendo-se com precisão a impedância do equipamento pode-se calcular o valor da tensão aplicada. Este método
necessita de sensores de corrente com características especiais, conhecidos como transformadores de corrente para alta frequência (High Frequency Current Transformer ?
HFCT). O cabo de aterramento, preferencialmente, deve estar isolado da estrutura suporte. Para a realização do cálculo de tensão no topo do equipamento pode-se utilizar-se
de duas fórmulas: V_(w)= Z_(w)*I(w) V_(t) =1/C ?_?i_(t) ) dt? L (di(t)/dt Ri(t)

C) Os autores discorrem sobre vários fatores que podem contribuir para a falha de equipamentos de 500 kV, qual a contribuição do arranjo da subestação, ou da manobra de LTs
para as possíveis falhas de TCs?

A partir das medições da campo realizadas, vide FIGURA 12 do IT, verificou-se que a manobra de chaves seccionadoras resulta em transitórios rápidos que, dependendo de
diversos fatores, podem impor solicitações dielétricas extremamente severas aos equipamentos conectados aos barramentos da subestação. Adicionalmente verificou-se
também que a faixa de frequência que caracteriza estes transitórios tensão faz com que estes ?sejam capazes? de se propagar através dos capacitores de acoplamento,
comumente utilizados em disjuntores de classe 550kV, e atingir os equipamentos conectados ?em ambos os lados? do disjuntor mesmo quando este encontra-se aberto.
Esclarecidos este pontos, pode-se afirmar que no que se refere ao arranjo da subestação, ou da manobra de LTs, observou-se que a ordem em que as seccionadoras são
manobradas após a abertura do disjuntor afeta de forma significativa a severidade dos transitórios impostos aos equipamentos conectados ao barramento da subestação.

Comentário: Sem comentários

3.33 - Transformadores de instrumentos óticos como alternativa aos convencionais
VINICIUS CALDEIRA OLIVEIRA(1); Paulo Márcio da Silveira(2); José Maria de Carvalho Filho(3); - UNIFEI(1);UNIFEI(2);UNIFEI(3);

Pretende-se apresentar neste artigo as tecnologias utilizadas nos transformadores para instrumentos ópticos (TIOs), bem como fazer uma análise comparativa com os
transformadores para instrumentos convencionais (TICs) apresentando as vantagens na utilização dos TIOs em subestações de energia elétrica no Brasil e no mundo. Será
enfocado os transformadores de corrente ópticos (TCOs), visto que estes têm demonstrado maior viabilidade técnica e econômica. Ademais, deseja-se apresentar as razões
desta tecnologia ainda não ter sido largamente difundida e aplicada. Considerando que os TCOs são equipamentos melhores nos aspectos técnicos, econômicos, ambientais e
de segurança, busca-se disseminar e incentivar o uso desta tecnologia.

Perguntas e respostas:

A) 1) No item 2.2 são apresentadas as características que fazem dos TC óticos uma melhor alternativa em relação aos convencionais. O que você apresentaria como principal
desvantagem (se há alguma) para o uso desta tecnologia?

Conforme publicações estudadas e entrevistas com profissionais do setor elétrico brasileiro e em outros países, há alguns pontos de observação e preocupação a serem
considerados quando da utilização dos TCs ópticos: I. Problemas em cabos de fibras óticas ocorridos em instalações de sistemas FACTS em instalações no brasil (entrada de
umidade na fibra), bem como o rompimento das mesmas relatadas em outras instalações. Como possível solução sugere-se aumentar o número de cabos de fibra ótica
(aumento da redundância) para mitigar o risco de perda de sinal, bem como a passagem das fibras por tubulação de estrutura rígida específica; II. A unidade óptica é sensível à
altas temperaturas (em geral superiores a 50o C) e quando a cabeça é submetida à temperaturas superiores, pode-se perder a referência estabelecida no setup inicial,
comprometendo-se a medição da corrente primária. Como solução para esta situação, pode-se realizar a compensação do sinal através da utilização de um componente
eletrônico [1]; III. No caso da utilização dos TCs ópticos em subestações existentes, pode-se ser necessária a atualização de todo o sistema de rede de dados da subestação,
pois os TCs ópticos trabalham com módulos não suportados pelo TC convencional. Isto implicaria na aquisição de novos equipamentos e de treinamento para os operadores,
pois a filosofia de operação e manutenção da rede de dados de uma subestação digital é diferente para uma subestação com equipamentos convencionais [1]; IV. Via de regra, a
introdução de dispositivos eletrônicos em sistemas eletromecânicos é vista como um ponto de falha pelos muitos agentes envolvidos neste processo. Ademais, equipes de
engenharia e de manutenção de grandes concessionarias de energia ainda não consideram a possibilidade da utilização do TC óptico se a aplicação pode ser feita utilizando
TCs convencionais de tecnologia bem conhecida e consolidada. Todavia, os TCOs possuem diversas aplicações comerciais já há alguns anos em sistemas HVDC e FACTS sem
intercorrências relatadas.

B) 2) No item 2.2.2 é afirmado que os TCOs apresentam melhor resposta em frequência (creio que em relação aos TCs convencionais). O que significa melhor resposta em
frequência, de onde veio essa informação e qual a vantagem dessa característica para um transformador de corrente?

A impedância dos transformadores de corrente convencionais varia com a frequência a que ele está submetido. Em baixas frequências os parâmetros indutivos são
predominantes, enquanto que em médias e altas frequências, seu efeito capacitivo torna-se mais significativo. Isto limita a faixa de frequência na qual o resultado encontrado
aproxima-se do valor da corrente real medida. No caso dos equipamentos ópticos, eles possuem ampla resposta de frequência, apresentando como resultados os mesmos
valores dos valores de referência para um espectro de 5 Hz até 20 kHz.

C) 3) No item 2.2.4, são apresentadas as vantagens em relação ao custo de construção, instalação e operação dos TCs óticos. Qual sua estimativa de economia percentual
média de um TC ótico em relação à um TC convencional de mesmas características nominais?

Em 2009, mostrava-se que o TCO era mais econômico para aplicação a partir de 362kV. Todavia os preços informados não consideravam a produção em escala dos TCOs.
Ademais, os TCCs já são produtos consolidados os seus preços já possuem todo o custo de desenvolvimento diluído. Uma rápida avaliação do custo de matéria prima e de
produção dos TCOs em comparação com o TCC, demonstra que o TCO, mesmo para tensões mais baixas, deveria apresentar um TCO (Total Cost Ownership = Custo Total de
Posse) inferior aos TCCs. Todavia, devido a estratégia dos fabricantes, apresenta-se uma precificação premium para os TCOs devido à tecnologia ser mais avançada.
Considerando-se somente o custo dos equipamentos, todavia em larga escala de produção, estima-se que um conjunto de 3 TCOs de 500kV (3 unidades) deveria custar menos
da metade de um conjunto de 3 TCCs de 500kV. Já para um de 145kV os custos poderiam ser compatíveis, mas os custos associados de transporte, instalação, manutenção,
cablagem, fundações seriam inferiores, totalizando um Custo Total de Posse inferior para o TCO. [1] Kokotte, G. H.; Meyer, J. F., Estudo de Transformadores de Corrente Ópticos
e seu Panorama no Paraná, 2016; [2] LIMA, D. K., ?Transformadores para Instrumentos Óticos: Aspectos da Viabilidade do seu Uso pelas Empresas do Setor Elétrico
Brasileiro?, Dissertação (Mestrado) da Escola Politecnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

Comentário:

3.34 - Considerações sobre projetos de aterramento para sistemas de corrente alternada e de corrente contínua
FERNANDO CHAVES DART(1); CARLOS KLEBER DA COSTA ARRUDA(2); PATRICIA DE LUGÃO(3); BERTHOLD KRIEGSHÄUSER(3); João Ignácio da Silva Filho(4); -
JISF1(1);CEPEL(2);Strataimage(3);JISF1(4);

O informe técnico (IT) apresenta considerações sobre práticas usuais em projetos de aterramento, especificamente no que diz respeito a medições, modelagem do solo e cálculo
de parâmetros relevantes, aplicável tanto em instalações de corrente alternada quanto de corrente contínua. Através de recursos modernos pode-se obter um conjunto de
resultados que permitem uma visão ampla do projeto. Como exemplo são apresentadas algumas aplicações recentes, como eletrodos de terra CCAT e injeção de correntes
impulsivas em laboratório.

Perguntas e respostas:

A) Com o aumento da compactação das SE (mesmos as SE CC já estão sendo desenvolvidas com tecnologia GIS) e com a grande densidade populacional em seu cortorno é
possivel ainda fazer as medições pelo método MT/AMT ?

O nível de interferência que pode ocorrer durante as medições MT ou AMT pode resultar na exequibilidade desse processo de medição. Nas cercanias de instalações como
subestações elétricas, usinas, eletrodos de retorno não é de se esperar a presença de habitações permanentes, inclusive na definição do local de implantação dessas
instalações, a presença de habitações nas proximidades é um fator preponderante para a escolha dos referidos locais.

B) Como definir a necessidade de um metodo convencional (Wenner, Schlumberger, etc.) ou a necessidade de azer as medições pelo método MT/AMT ?

Os métodos tradicionais para medições de resistividade do solo como Wenner e Schlumberger, são métodos que permitem obter medições rasas dos parâmetros do solo, os
modelos obtidos podem ser empregados de uma forma eficiente para pequenas instalações. Modelos de solo obtidos a partir de medições como MT e AMT permitem modelar o
solo a uma maior profundidade. O mapeamento de uma região permite obter um modelo de solo amplo que pode determinar, com maior precisão, a distribuição de corrente e
potenciais no solo, nos locais das instalações agregar ao modelo de solo obtido com as medições rasas que garante um modelo geral com a maior precisão disponível com o
conhecimento atual.

C) Qual o tempo necessário para, partindo do zero, chegarmos a um modelo usando o método MT/AMT (desde a definição da necessidade, campanhas de medição, modelagem
numerica, etc.) ?

Os métodos MT e AMT são obtidos por ponto, em geral, por um período de 24 h. A área de interesse e o número de pontos de medição é que vão definir o período de medição,
não excluindo as condições climáticas. A determinação do modelo de solo e o processo de cálculo dos sistemas de aterramento das diversas instalações deve ser adequado aos
insumos disponíveis.

Comentário: Sem comentários



3.35 - Aprendizados e desafios práticos em Subestação do SIN compartilhada por agentes fotovoltaicos
CINTHIA SOUZA DOS SANTOS XAVIER(1); FELIPE LUNA FREIRE DA FONTE(1); - CHESF(1);

A demanda de acessantes eólicos e fotovoltaicos à rede básica do SIN, Sistema Interligado Nacional, é uma realidade em muitas instalações do NE brasileiro, principalmente
nos estados da Bahia; Ceará; Piauí e Rio Grande do Norte. Ao mesmo tempo existem ampliações oriundas de processos autorizativos que também tem modificado a realidade
destas instalações, adicionando casualmente novos vizinhos. As condições de compartilhamento das Subestações elétricas acessadas devem ser antecipadamente explicitadas
a fim de proporcionar um bom convívio sem comprometimento da vida útil da instalação. Algumas experiências vivenciadas devem, portanto, ser exemplo para um constante
melhoramento dos contratos com novos acessantes,

Perguntas e respostas:

A) Os autores consideram que os órgãos reguladores deveriam participar mais ativamente dos projetos?

Sim. Conforme experiências vivenciadas, um atraso eminente de cronograma de obra tratado com antecedência pode vir a beneficiar o andamento de outras obras
sequenciadas, a exemplo de LT duplamente secionada, bem como às demandas do próprio SIN.

B) Seria suficiente a elaboração de um manual/guia de projeto e instalação para acessante?

Parcialmente sim, se houver um acompanhamento desde o início do processo e fiscalização contínua, tendo em vista que as obras de acessantes privados são normalmente
mais rápidas. O manual/guia seria uma documentação mais efetiva se além de fazer parte do contrato, previsse penalizações e/ou matriz de risco definidas.

C) Como superar as dificuldades decorrentes de critérios das empresas do SIN para elaboração de um guia único?

Um avanço seria a criação de um subgrupo com participantes de transmissoras, fornecedores, consultores e agentes reguladores para troca de experiências e definição de
modelo e escopo.

Comentário: Sem comentários

4.0 TÓPICOS PARA DEBATE

 

a) Aplicação de novas tecnologias em equipamentos em subestações;

b) Mitigação de campos eletromagnéticos em subestações;

c) Otimização de projeto de instalações;

d) Desafios de implantação das conversoras CA/CC e CC/CA;

e) Limitadores de curto-circuito (tecnologias e estudos)

f) Técnicas de ensaios em campo;

 

5.0 CONSTATAÇÕES FINAIS 1

Há necessidade de melhoria no banco de preços da Aneel pois ainda não contempla subestações compactas e modulares e as resoluções para melhorias não abrangem todas
instâncias consequentes da implantação das mesmas.

6.0 CONSTATAÇÕES FINAIS 2

Tendência de projetos modulares de subestações, pré-montados na fábrica, reduzindo atividades de montagem e comissionamento no campo e
consequentemente diminuindo os custos totais do empreendimento

7.0 CONSTATAÇÕES FINAIS 3

Há necessidade de melhoria da Regulação para uma correta gestão de ativos em final de vida útil: substituição x manutenção. Há necessidade de considerar a vida útil
regulatória e a vida útil técnica


