
Quais são as estratégias de processo de carga e descarga adotadas (buck/boost ponte inversora de IGBT)? E 

qual a lógica de controle adotada para a injeção de potência na rede?

Para realizar a carga e a descarga do banco de baterias, o armazenador foi conectado a um elo CC via um 

conversor buck-boost, o qual foi modelado para controlar as potências absorvidas ou injetadas. No elo CC, 

foi conectado um conversor CC-CA cujo objetivo é controlar a tensão do elo. Dessa forma, como o elo CC é 

composto por capacitores, qualquer injeção ou absorção de potência proveniente do banco de baterias, 

requisitada pelo conversor buck-boost, é refletida para a rede CA, pelo inversor, para que essa tensão se 

mantenha constante. Foram utilizadas duas lógicas de controle diferentes para os conversores CC-CC e CC-

CA. Por simplificação e facilidade de implementação em simulação, o conversor CC-CC foi controlado 

utilizando sliding mode. Vale ser ressaltado que foi tomado o cuidado de limitar a frequência de 

chaveamento de saída desse tipo de controlador. Para controlar o conversor CC-CA, utilizou-se 

controladores proporcionais-integrativos (PI). Portanto, os sinais de corrente e tensão CA foram 

transformados para um referencial estacionário, utilizando transformação de Park. Assim, houve uma 

divisão entre malha de controle de eixo direto e em quadratura. O controle da tensão do elo CC foi realizado 

pela malha de eixo direto e foi preciso utilizar dois controladores PI. O controlador mais externo é 

responsável por receber o valor de referência da tensão do elo CC e, então, enviar o valor de referência de 

corrente de eixo direto para o segundo controlador PI, o qual deve manter a componente de eixo direto das 

correntes terminais no valor de referência.

Grupo : GAT

Título : 4775 - AVALIAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DE CONVERSORES DE AEROGERADORES FULL CONVERTER EM ESTUDOS DE TRANSITÓRIOS ELETROMAGNÉTICOS

Autor : RODRIGO BEZERRA VALENÇA Empresa :ANDESA
PERGUNTA RESPOSTA

Os autores consideram utilizar a metodologia apresentada com outros métodos de integração? Será que 

durante a simulação dinâmica não seja necessário alterar o método de integração para diminuir o tempo de 

simulação?

Não, pois o objetivo deste trabalho era realizar a análise dos resultados da metodologia de passo variável 

proposta para utilização com o método de solução alternado trapezoidal implícito, que é o método de 

solução utilizado pelo programa Anatem. O método trapezoidal implícito se mostra o mais vantajoso para a 

simulação no domínio do tempo, do ponto de vista de precisão numérica, pois é numericamente estável, 

evitando a propagação de erros durante a simulação.

Grupo : GAT

Título : 3632 - ANÁLISE TRANSITÓRIA DA CONEXÃO DE UM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA TRANSPORTÁVEL EM UM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Autor : Antonio Eduardo Ceolin Momesso Empresa :USP
PERGUNTA RESPOSTA

Grupo : GAT

Título : 4507 - Análise de Desempenho de Simulações no Programa Anatem com Passo de Integração Variável Aplicado ao Método de Solução Trapezoidal Implícito Alternado

Autor : ligia rolim da silva Empresa :CEPEL
PERGUNTA RESPOSTA

Existe previsão para o CEPEL lançar oficialmente a versão do Anatem com passo de integração variável? 

Chegaram a avaliar a utilização de métodos explícitos?

Sim, o recurso de passo variável deve ser liberado na próxima versão do Anatem a ser lançada ainda em 

2019. Não foi avaliada a utilização de métodos explícitos, pois tais métodos são menos precisos para 

simulação do que os métodos implícitos, e o objetivo principal do trabalho em questão era avaliar o uso da 

metodologia de passo variável visando ganho de desempenho computacional sem prejudicar a precisão dos 

resultados.

Por que não utilizar o PSCAD? A modelagem de equipamentos deve atender as solicitações do operador da rede, que para aerogeradores 

solicita que esta seja feita utilizando o programa ATP.

Grupo : GAT



Qual a premissa para definição da Scc nas inversoras do equivalente PSCAD (ano de estudo obras/UGs)? Os níveis de curto circuito foram definidos pelo ONS, ou seja, os casos de curto circuito do ANAFAS foram 

enviado pelo ONS

Grupo : GAT

Título : 4504 - Identificação de parâmetros e estimação de estados dinâmicos da máquina síncrona por meio de dados de PMU e simulação dinâmica híbrida

Autor : Valmor ZIMMER Empresa :UFSC
PERGUNTA RESPOSTA

Quais as principais atuações nos controles das máquinas para agilizar a inicialização? Para facilitar a inicialização dos reguladores de tensão e velocidade alguns integradores foram congelados e 

liberados após alguns segundos de simulação, este integradores foram inicializados com valores próximo ao 

valor de regime permanente. Também foi incluída uma lógica temporizada para ligar o PSS de potência 

elétrica (UHE Tucuruí 1)

Esse estudo de modelagem sofreu acréscimo em função do atraso do sistema CA mencionado no início da 

apresentação? Houve retrabalho?

Devido aos atraso das obras do sistema de transmissão AC foi necessário desenvolver um novo equivalente 

do sistema, pois o sistema em operação estava diferente do sistema planejado. Portanto, o atraso das obras 

foi a motivação para o desenvolvimento do novo equevalente

O que determinou a não representação da rede correspondente à Norte-Sul? A validação das máquinas 

retidas foi feita na elaboração deste equivalente ou já haviam sido realizadas anteriormente?

A rede equivalente do sistema da Região Norte e da Região Sul foi definido em conjunto com o ONS e a 

XRTE, sempre com a preocupação no número de nós no sistema para poder caber no RTDS. Algumas 

máquinas da rede retida já havia sido validadas no desenvolvimento do equivalente dos estudos do Bipolo 1 

de Belo Monte e outras máquinas foram acrescentadas na rede do Bipolo 2

Título : 3951 - DESENVOLVIMENTO DE UM EQUIVALENTE DINÂMICO NO PSCAD E RTDS PARA OS ESTUDOS DO BIPOLO 2 DE BELO MONTE

Autor : Venilton Rodrigues de Olveira Empresa :JORDÃO ENG.
PERGUNTA RESPOSTA

Comentários: em função das dúvidas manifestadas nas perguntas anteriores sobre esse trabalho, julgo 

conveniente informar que essa metodologia de objetivos semelhante existe em um módulo no software 

PSLF/USA desenvolvida por John Undrill. Eu vi em um workshop do NASPI em Toronto a uns 8 anos atrás 

uma apresentação do Eng. Dmitri Kosterev sobre o a trabalho dele e do John Undrill na identificação de 

parâmetros de geradores usando medidas terminais de PMU de uma usina da BPA. O Dmitri é um grande 

entusiasta dessa tecnologia que é de implementação complexa e ainda necessita de pesquisa e 

desenvolvimento. Pergunta 1 - Vocês acreditam que esta ferramenta poderá vir a ser usada pelo ONS para 

auditar o desempenho dinâmico das grandes unidades geradoras no Brasil? Relembre que isso exigirá a 

colocação de PMUs para medir grandezas terminais da UG, tal como nas UG 14 e 15 de Itaipu.

Sim, nós acreditamos que essa ferramenta poderá evoluir a tal ponto de avaliar o desempenho dinâmico de 

unidades geradoras, e sobre o uso de PMUs em terminais de geradores, sim é uma necessidade, caso se 

pense em utilizar essa abordagem apresentada.

A simulação é feita utilizando um gerador contra barra infinita? Na medição real os parâmetros sofrem 

influência do SIN?

Sim, os casos simulados consideram um gerador contra barra infinita, mas a SDH, tanto no caso simulado 

como no caso real, utiliza as variáveis medidas no terminal do gerador, as quais são injetadas no modelo, de 

modo que o modelo responda as variações externas do sistema.

Com a manutenção de enrolamentos de geradores eleva-se os parâmetros que podem comprometer os 

ajustes das proteções e também e altera a curva de capabilidade. Está previsto continuar o trabalho para 

avaliar o exposto acima?

Sim, este é um tópico de pesquisa que precisa continuar, e esses pontos levantados são um direcionamento 

importante a ser seguido.

Quais são os avanços a serem feitos numa próxima tese de doutorado? Importante esse fundamento para 

tentar identificar as grandezas não fasoriais (proteção, limitadores além dos fasoriais.

Os avanços a serem abordados são a investigação de diferentes modelos e identificação de parâmetros de 

saturação.



Grupo : GAT

Título : 4342 - Melhoria do Controle de Frequência do Sistema Interligado Nacional em Cenários com Massiva Geração Eólica via Aplicação de Recursos de Inércia Sintética e Sistemas de 

Armazenamento de Energia

Autor : Jardel cunha camelo Empresa :ONS
PERGUNTA RESPOSTA

Como é realizada fisicamente a inércia sintética? A atuação é baseada no controle da potência elétrica por meio do uso dos conversores eletrônicos. Ao 

verificar um desvio de frequência maior do que o ajuste da banda morta, o conversor aumenta a potência 

elétrica entregue ao sistema. A energia adicional para atender esse aumento é retirada da energia cinética 

do rotor das turbinas. A taxa de injeção de potência ativa é limitada por razões mecânicas tendo em vista 

que uma desaceleração elevada do rotor pode resultar no “stall” das pás do aerogerador, que significa uma 

redução significativa da força de sustentação, que poderia resultar na retirada de operação do gerador.

O que você pode nos adiantar sobre as expectativas de obtenção suficientemente precisas de grandezas não 

fasoriais tais como a atuação discreta da proteção e limitadores de equipamentos internos à usina?

São medidas importantes que podem ser obtidas nos oscilógrafos comerciais e enviadas no mesmo frame 

de dados das medidas fasoriais. Com essas medidas pode-se inclusive avaliar os sistemas de controle da UG. 

Cabe aqui ressaltar que embora as PMUs comerciais utilizem taxas de transmissão de 50/60 frames por 

ciclo, o uso de taxas de transmissão maiores melhora a qualidade do processo de identificação.

Qual a confiança no valor da medida para variação do xd? É utilizada a saída do medidor ou do estimador? Não foi realizada análise da qualidade dos dados medidos e o quanto pode afetar a qualidade dos 

parâmetros estimados.

Grupo : GAT

Título : 4808 - METODOLOGIA PARA AJUSTE E COMPARAÇÃO ENTRE PSS2B E PSS4B: APLICAÇÃO DOS ESTABILIZADORES EM UM SISTEMA TESTE BRASILEIRO DE 33 BARRAS

Considerando os longos tempos de sub e sobrefrequência, como se comportou com tensão do sistema, 

considerando o problema de sobre-excitação?

Não foram verificados problemas significativos com relação ao desempenho das tensões do subsistema 

Nordeste.
Como será a revisão da filosofia e dos ajustes do "ERAC" em função da inserção maciça das usinas "GD"? Com a entrada em operação das obras previstas no horizonte de estudo do Plano de Ampliações e Reforços 

– PAR 2020/24 a tendência é que a rede se torne malhada o suficiente para que não tenha mais sentido 

considerar a região Nordeste como um subsistema elétrico. Com isso, é provável que o ajuste do ERAC por 

taxa de variação seja desabilitado, se igualando ao que atualmente é realizado no subsistema SE/CO. Por 

outro lado, o país tem apresentado uma tendência de crescimento acentuado de fontes conectadas via 

conversores. Ainda não existe, no horizonte de estudos de mais longo prazo, uma sinalização para reajuste 

de ERAC por conta da inserção de fontes alternativas. Porém, com a velocidade da mudança da nossa matriz 

energética, é provável que essa discussão surja em algum momento. É importante mencionar que a escolha 

do evento de ilhamento do subsistema Nordeste apresenta uma sutileza em relação ao objetivo do trabalho, 

tendo em vista que a probabilidade da ocorrência desse evento irá diminuir significativamente após a 

entrada das obras supracitadas. Dessa forma, a decisão por avaliar este evento tem por base a possibilidade 

de verificar o desempenho dinâmico do sistema elétrico com um percentual de penetração de geração 

eólica de 60% no subsistema isolado do Nordeste, pois a montagem de um caso com um percentual tão 

elevado em todo o SIN apresentaria um grau de dificuldade muito elevado.

Qual a topologia de aerogerador utilizado nos parques eólicos considerados no estudo? Qual o nível de 

velocidade de vento considerado? Vento no valor de "rated speed" ou abaixo dele?

O gerador eólico utilizado no trabalho foi um modelo GE 1.6 MW, que é projetado utilizando uma máquina 

de indução duplamente alimentada. Foi considerada uma velocidade de vento abaixo do “rated speed” que 

viabilizou um despacho de geração de 80% da capacidade nominal em cada aerogerador



O trabalho apresentado concluiu que o PSS4B apresenta maior amortecimento para todas as faixas de 

frequencia. Quais os modos de oscilacao presentes na simulacao e suas frequencias associadas? Essa 

simulacao representa um caso de estudo valido para essa conclusao?

O trabalho apresentado concluiu que o PSS4B apresenta amortecimento para uma faixa maior de 

frequência. A maior parte dos modos das oscilações associadas ao sistema é o local, onde as frequências de 

oscilação variam de 0,5 Hz a 2 Hz. Para uma melhor análise da atuação do PSS4B, o sistema deve possuir 

fortes oscilações tanto locais quanto inter-áreas e globais, o que não ocorre com o sistema utilizado. 

Entretanto conseguiu-se, por meio da mudança do ponto de operação do sistema, e utilizando o método de 

projeto apresentado, verificar a maior faixa de amortecimento do PSS4B quando comparado com o PSS2B.

Qual foi a frequencia das oscilacoes amortecidas pelo PSS4B no segundo caso apresentado? No segundo caso apresentado, o PSS4B foi projetado para amortecer as oscilações de 3.4rad/s, 7.2 rad/s e 

12 rad/s.

Grupo : GAT

Título : 3846 - O novo Programa Computacional ANAHVDC para Simulação dos Múltiplos elos HVDC do SIN considerando transitórios eletromecânicos e eletromagnéticos

Autor : IVAN PAULO DE FARIA Empresa :UNIFEI - Campus Itabira
PERGUNTA RESPOSTA

Após a alteração da inércia, qual a frequencia das novas oscilações lentas? O PSS2B foi reajustado para essa 

condição? O valor da constante de washout foi aumentado para permitir o amortecimento dessas 

oscilações? Existem aplicações em que Tw é ajustado em até 10s para atenuar baixas frequencias.

Os parâmetros dos filtros washouts do PSS2B não foi alterado, já que a frequência de corte para Tw = 5 (0,2 

rad/s) foi menor que a frequência da oscilação lenta (3,4 rad/s). Os blocos de compensação chegaram a ser 

alterados para se adequar a nova frequência de oscilação. Entretanto, não foram obtidos resultados 

satisfatórios para as simulações realizadas. Ao mudar os parâmetros para compensar a nova frequência de 

oscilação, outras frequências surgiram no sistema. Os autores acreditam que este é um ponto que ainda 

possa ser melhor investigado na pesquisa.

Como foi avaliado que a presença do reator não afetou o desempenho dos filtros associados ao SVC? A avaliação do desempenho é feita pela análise do resultado da simulação.

No caso mostrado do sistema completo, quanto dos controladores em geral (máquinas, elos, etc) já estavam 

representados?

No artigo não foram incluídos controladores na simulação do SIN. Testes de casos com controladores mais 

completos foram feitos apenas posteriormente ao artigo, sendo que atualmente já é possível esta 

simulação.

Pretende validar com o RTDS e os controles dos bipolos? Quando podemos contar para estudos de 

planejamento?

Pretende-se em uma fase posterior realizar uma integração com o RTDS. Para estudos de planejamento 

pretende-se disponibilizar uma versão comercial para o final de 2020.

O ângulo alpha é discreto ou contínuo? Contínuo, vindo da saída do controle.

Qual a expectativa de incremento do tempo computacional se considerar a modelagem trifásica e os 

harmônicos necessários para a realização de estudos de multi-infeed? Será viável simular o AnaHVDC para 

toda a base nestas condições usando um computador pessoal?

A modelagem trifásica deve aproximadamente triplicar o tempo de simulação e a modelagem dos 

harmônicos aproximadamente multiplicar o tempo pela quantidade de harmônicos considerados. Acredita-

se que as simulações poderão ser realizadas sim em computadores pessoais.

Autor : Sergio gomes junior Empresa :CEPEL
PERGUNTA RESPOSTA

Está sendo estudado no AnaHVDC a utilização de fluxo de potência (sequencia - e 0 com cargas 

desequilibradas)? Será implementado o modelo de eólica e solares com seus conversores no AnaHVDC?

Para facilidade de análise, não está sendo considerado no momento desbalanço do fluxo de potência inicial. 

Também ainda não estão sendo consideradas no momento as modelagens de eólicas e solares.

Após eliminação do defeito monofásico e encerradas as falhas de comutação o AnaHVDC roda como 

Anatem convencional ou continua com as considerações especiais?

No momento o AnaHVDC simula com os mesmos modelos até o final da simulação.



Os autores podem apresentar as principais diferenças entre a AnaHVDC e os programas de fasores 

dinâmicos?

Existem alguns programas com fasores dinâmicos, no entanto considera-se que o principal diferencial do 

AnaHVDC é a sua propriedade única de simular o SIN com todos os modelos de equipamentos e controles 

utilizados nos estudos eletromecânicos, considerando os transitórios eletromagnéticos de forma trifásica e 

todas as demais dinâmicas de alta frequência sem qualquer tipo de filtragem. Além disto há uma 

metodologia própria para reconstituição das correntes e tensões das válvulas dos elos HVDC, com precisão 

equivalente à obtida em programas de simulação de transitórios eletromagnéticos não fasoriais (ATP e 

PSCAD).

Grupo : GAT

Título : 4359 - Utilização de Ferramenta para Cálculo Automático de Margem de Transmissão em Estudos para Leilões de Energia

Autor : Renan pinto fernandes Empresa :CEPEL
PERGUNTA RESPOSTA

Pode ser usada a xq saturada para a xq compensada no PSS de maquinas de polos salientes? Esse tema foi avaliado como parte da pesquisa desse artigo, e os autores não chegaram a uma conclusão 

definitiva. O que os autores observaram é que a variação de Xq não ocorre apenas em virtude das oscilações 

eletromecânicas como também de acordo com o ponto de operação (carga ativa e reativa). Essa variação 

com o ponto de operação deve-se à saturação da reatância. Na prática, sugere-se a realização do ensaio em 

campo e o ajuste da reatância de compensação enquanto se observa a entrada do filtro rastreador de 

rampa. Como se observa no diagrama de Bode da reatância, para máquinas de pólos salientes o valor da 

reatância também já se reduz para frequências de oscilações eletromecânicas, mesmo que não em grau de 

redução tão alto como em máquinas de pólos salientes. Então, é de se esperar que o melhor ajuste da 

reatância de compensação seja um pouco mais baixo que o Xq da máquina. Por isso parece interessante o 

uso da reatância saturada.

O uso do CDU na entrada do PSS do ANATEM é recomendado somente para máquina de polos lisos? É a situação mais recomendada, visto que é nessas condições que ocorre a maior diferença entre a 

frequência compensada e a velocidade do rotor. Ainda assim, os autores consideram interessante que a 

modelagem seja realizada para máquinas de pólos salientes, pois não é incomum que o PSS esteja mal 

ajustado e a reatância da compensação também. Nesses casos, representar o PSS exatamente como está em 

operação na prática é interessante para que as simulações tenham maior fidelidade com relação à realidade. 

O maior efeito, ainda assim, é maior para máquinas de pólos lisos.

Inicialmente parabéns pelo IT de altíssima qualidade. 1 - Há limite da banda espectral do AnaHVDC? Se há o 

autor gostaria de estimar a faixa? Caso não haja limitação teórica, há alguma recomendação prática? 2 - O 

modelo de máquina (síncrona / DFIG / PSMG) contempla a dinâmica dos enrolamentos do estator?

A banda espectral é limitada pelos modelos adotados, podendo variar de algumas centenas de Hz com 

modelos de parâmetros concentrados a algumas dezenas de kHz com modelos de parâmetros distribuídos. 

A não utilização de fasores harmônicos podem ainda limitar a precisão na análise de interações dinâmicas 

em alta frequência. Considera-se a dinâmica do estator das máquinas síncronas sim. Atualmente ainda não 

há modelos DFIG ou PSMG.
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Título : 4512 - Problema da Síntese da Velocidade no Estabilizador de Sistemas de Potência

Autor : Lucas Manso da Silva Empresa :REIVAX
PERGUNTA RESPOSTA



Você fez testes de robustez? Qual foi o modelo econométrico? Conforme descrito no informe técnico foram realizados testes de robustez que dada a limitação no número 

de páginas não foram apresentados. Entretanto, como mencionado no texto, o autor se compromete a 

disponibilizar ao interessado todo o material desenvolvido (empresas selecionadas, estatísticas descritivas, 

testes realizados, etc.). Quanto aos modelos foram utilizados dois: Análise Longitudinal Estática (Static Panel 

Data-STD) e a Análise Longitudinal Dinâmica (Dynamic Panel Data – DPD). Devido a problemas de 

heterocedasticidade foi necessário, no caso do STD, utilizar o Método dos Mínimos Quadrados 

Generalizados para dados em painel (EGLS-Cross Sectional Weight) com a finalidade de corrigir a 

heterocedasticidade existente nas unidades de seção cruzada.

Como foi avaliado que a presença do reator não afetou o desempenho dos filtros associados ao SVC? 1-Durante a etapa do projeto do SVC (main circuit component design) foi analisado o desempenho 

harmônico da configuração sem considerar a presença do reator série (1TCR, 2 TSCs e filtros shunt). Para 

esta condição, foram identificadas ressonancias para as harmônicas de ordem 13 e superiores, o que 

demandaria a instalação de novos filtros, levando ao não atendimento ao critério de perdas máximas da 

especificação. 2-Foi então analisado o desempenho harmônico da configuração considerando a presença do 

reator série, verificando-se que este elemento provocava a dessintonia da ressonância anteriormente 

identificada, que os critérios de harmonic performance eram atendidos e que o critério de perdas 

especificado era também atendido como mostrado no IT. 3-Foi também verificado o atendimento aos 

requisitos de harmonic ratings, comprovando-se a eficácia da solução proposta, com 1TCR, 2TSCs, um filtro 

5H e um filtro 7H, além do reator série para atendimento aos itens da especificação.

Grupo : GEC

Título : 3545 - A decisão sobre a estrutura de capital e o processo de precificação em empresas pertencentes a Indústria de Energia Elétrica Brasileira.

Autor : Luiz Claudio Gutierrez Duarte Empresa :GLOBAL PM
PERGUNTA RESPOSTA

Já se pensou em implementar controle de tensão automático no cálculo da margem? A ferramenta de margem de transmissão desenvolvida no Anarede permite o uso de todas as opções de 

controle disponíveis para a solução do fluxo de potência, tais como: controle automático de tap (opção de 

execução CTAP), chaveamento automático de bancos shunts individualizados (opção de execução CSCA) e 

controle de limites de reativos (opção de execução QLIM). Para tal, basta utilizar estas opções em conjunto 

com o código de execução da margem de transmissão EXMT.

Grupo : GAT

Título : 3646 - Utilização de Reator de Bloqueio Série em Compensadores Estáticos de Potência Reativa: Uma Nova Abordagem para Redução de Perdas e Requisitos de Filtragem

Autor : MANFREDO CORREIA LIMA Empresa :CHESF
PERGUNTA RESPOSTA



Na sua opinião, qual taxa usar na new wave e outros sistemas, uma vez que os resultados são utilizados para 

mais de um fim: planejamento, operação e comercialização?

Esta é uma grande questão que ainda hoje não obtivemos resposta. A questão do custo de capital permeia 

todos os segmentos da Indústria de Energia Elétrica Brasileira, desde a remuneração de capital (WACC 

regulatório) das distribuidoras, transmissoras e geradores cotista até o dimensionamento energético-

econômico de UHEs, bem como em processo de leilão. Além disso, o modelo Newave é utilizado tanto nos 

planejamentos de Expansão e Operação quanto no de Comercialização e neste existe dois parâmetros 

econômicos exógenos: taxa de desconto e o custo de deficit de energia). Estes se encontram na função 

objetivo do problema de programação dinâmica estocástica dual. Diante de acréscimo de risco na função 

objetivo do modelo vigente creio que, enquanto não se trabalha com um sistema baseado em preços, deve 

ser analisada, pelo CPAMP, a possibilidade de trabalhar-se com a taxa livre de risco.
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Título : 3752 - Análise dos leilões de transmissão nos últimos 10 anos e os impactos no setor elétrico

Falava-se que as fiscalizações estratégicas eram também aplicadas às transmissoras. Portanto, o 

monitoramento citado em ambos os IT\'s é um complemento às fiscalizações estratégicas ou trata-se de 

uma nova forma de fiscalização? As fiscalizações estratégicas continuam sendo aplicadas às transmissoras?

A forma de fiscalização dos agentes de transmissão não se altera.

Na REN 270/2007 havia a previsão de bonificação dos agentes de transmissão pelo bom desempenho. Com 

o avanço da regulação, essa bonificação se perdeu, sendo o incentivo tão somente associado á punição pela 

indisponibilidade. Na revisão em estudo pela ANEEL, há previsão de retorno da bonificação dos agentes pelo 

bom desempenho? Seria essa bonificação obtida a partir de uma parte das parcelas variáveis que são 

revertidas para a modalidade tarifária, visando o não incremento de tarifa para os consumidores?

A pergunta foge do escopo do informe técnico.

Grupo : GEC

Título : 4848 - Contribuições Acerca das Fiscalizações Estratégicas: Metodologia e Indicadores

Grupo : GEC

Título : 3245 - Avaliação do Desempenho da Regulamentação da Qualidade dos Serviços de Transmissão de Energia Elétrica

Autor : Thelma Maria melo pinheiro Empresa :ANEEL
PERGUNTA RESPOSTA

Qual o ganho observado na disponibilização das funções de transmissão desde a REN 270/2007 e a apuração 

da PVI/PVA?

Observa-se uma melhora da disponibilidade das FT desde a REN 270/2007.

Autor : Taciana de Vasconcelos Menezes Empresa :Eletrobras
PERGUNTA RESPOSTA

Foi traçada alguma relação entre o aumento dos deságios dos participantes dos leilões com o aumento da 

wacc/rap máxima?

Esta relação foi analisada, entretanto não foram obtidas relações lineares entre estes indicadores ao longo 

dos anos disponibilizados no artigo.
Os certames com lotes vazios tiveram uma avaliação de impacto pela EPE e MME? Sob o ponto de vista de 

gargalos no sistema de transmissão?

Provavelmente houve sim uma preocupação no não atendimento a demanda do setor de transmissão e 

geração pela EPE e MME, uma vez que o poder concedente lançou mão de vários incentivos nos leilões para 

aumentar sua atratividade.

Autor : Mauro Silvio Rodrigues Empresa :CPFL Energia
PERGUNTA RESPOSTA



Vocês avaliaram utilizar o Power BI? 3. No momento está sendo avaliada a utilização do Power BI (ou outras ferramentas do tipo) na elaboração 

dos relatórios. Essa funcionalidade deve ser implementada nas futuras versões.
O banco de dados desenvolvido será disponibilizado ao público? Quem preenche/acompanha? 1. O banco de dados desenvolvido pela Eletrobras não será disponibilizado ao público externo a Companhia. 

Apesar de ele ser, em parte, baseado com dados públicos disponibilizados pela ANEEL, foram inseridos 

dados sensíveis da empresa para elaborar relatórios que atendam as necessidades da governança da 

Eletrobras. O banco de dados é atualizado e acompanhado pela equipe do Desenvolvimento da Transmissão 

da Eletrobras.
Quem realiza a atualização do banco de dados? Existe um Escritório de Projetos que faz essa tarefa? O 

próprio gestor dos projetos?

4. O banco de dados é atualizado e acompanhado pela equipe do Desenvolvimento da Transmissão da 

Eletrobras (Equipe de monitoramento da implantação dos empreendimentos). A tarefa de atualização 

desses dados é realizada pelos integrantes da equipe do Desenvolvimento da Transmissão, pois se trata de 

uma atividade inerente ao dia a dia da área. Esse trabalho foi acompanhado pelo escritório de projeto 

quando estava em fase de desenvolvimento da ferramenta e do banco de dados.

Título : 3299 - Implementação e atualização de um banco de dados com base no Sistema de Gestão da Transmissão (SIGET) da ANEEL

Autor : TARSO SOARES COSTA CASEMIRO Empresa :ELETROBRAS
PERGUNTA RESPOSTA

O sistema monitora o número de consultas feitas ao banco de dados? 2. Por enquanto, o sistema não monitora o número de consultas feitas ao banco de dados. Entretanto, essa 

funcionalidade está prevista para ser implementada nas futuras versões.

Existe um sistema da ANEEL para registro e controle das ações? Como é essa questão? O trabalho se ateve a eventos que frequentemente são solicitados na etapa pré-operacional. As 

representações simplificadas apresentaram bons resultados para estas simulações. Assim, não se imagina 

que estas representações simplificadas venham a ser inadequadas para grandes eventos. Apesar disso, este 

tipo de evento deve ser avaliado, uma vez que não foi objeto de estudo do trabalho.

Grupo : GEC

A Aneel avalia considerar as características específicas de determinados pontos de conexão na apuração da 

contratação? Exemplo: pontos de influência de geração distribuída e fluxo de intercâmbio entre 

subsistemas.

Esse assunto será tratado no âmbito da consolidação da contratação do acesso.

Grupo : GEC

Grupo : GEC

Título : 3244 - Monitoramento da Regulamentação da Eficiência da Contratação do Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica

Autor : Thelma Maria melo pinheiro Empresa :ANEEL
PERGUNTA RESPOSTA

O resultado do monitoramento vai influenciar o INOVA? Os dois assuntos estão interligados e se influenciam de forma mútua.

Grupo : GEC

Título : 3930 - Investidores estrangeiros no mercado de energia elétrica do Brasil: um exame da estratégia e do portfólio de grandes fundos de investimento, fundos de pensão internacionais e fundos 

soberanos que atuam nas principais companhias abertas de energia.

Autor : Thadeu Figueiredo Rocha Empresa :Eletrobras
PERGUNTA RESPOSTA

Como você vê o ambiente de financiamento do investimento no setor com as atuais propostas de mudança 

da regulação e do modelo sem a opção BNDS?

O financiamento do setor elétrico é um desafio para próximos anos. Estimular parcerias, emitir debentures, 

abrir empresas especializadas em renováveis, captar junto a organismos multilaterais (destaque ao Banco do 

Brics), pesquisar com profundidade a viabilidade dos projetos são opções para um mercado mais restrito.



Título : 4620 - O Programa de P&D regulado pela ANEEL - Uma Perspectiva Evolutiva

Autor : André Côrtes Alves Empresa :GESEL/UFRJ
PERGUNTA RESPOSTA

Título : 4453 - Panorama internacional das Políticas de Inovação do Setor Elétrico: Estudos de Caso de Países Selecionados

Autor : André Côrtes Alves Empresa :GESEL/UFRJ
PERGUNTA RESPOSTA

Autor : Bernardo GonCalves de Souza Empresa :Eletrobras
PERGUNTA RESPOSTA

RAP frustrada faz sentido ter PV de obra em atraso? Na conta de RAP frustrada os valores perdidos foram 

acumulados até a entrada em operação dos mesmos ou só retratam os valores anuais?

Resp1.: Pode não fazer sentido pagar multa por atraso uma vez que o agente já é penalizado quando atrasa 

em não receber RAP, no entanto, estas regras fazem parte da regulação no contrato de concessão que os 

agentes assinam após vencerem os lotes dos leilões. Resp2.: Os valores de RAP frustrada retratam o 

somatório dos valores dessa receita que não foram obtidos anualmente.
Grupo : GEC

Quais foram os temas principais selecionados? O tema objeto do Workshop e do Informe Técnico foi o desenvolvimento de atividades inovativas no setor 

elétrico no âmbito do Programa de P

Grupo : GEC

Título : 4353 - Panorama dos atrasos dos empreendimentos de transmissão em construção e os reflexos no setor elétrico

Título : 3500 - MODELO DE OTIMIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA DE CONSUMIDORES ELETROINTENSIVOS COM AUTOPRODUÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL

Autor : Renata Pedrini Empresa :UFSC
PERGUNTA RESPOSTA

Impacto do fim dos benefícios APE (auto produtor de energia)? Os encargos não foram considerados no modelo, portanto, a retirada dos encargos não impacta na 

atratividade da autoprodução, sendo que possivelmente, ao considerar os encargos a autoprodução eólica 

seria ainda mais atrativa

Autor : Diego Pinheiro de Almeida Empresa :EPE
PERGUNTA RESPOSTA

A mitigação de recursos da CCC/CDE existentes poderia acelerar a implementação de GD em sistemas 

isolados?

Caso houvesse uma redução do repasse da CCC para subsidiar as tarifas dos sistemas isolados, sim, haveria 

um aumento tarifário que poderia incentivar a adoção de sistemas de GD. No entanto, não há previsão para 

tal redução. A cobertura dos custos de geração nos Sistemas Isolados é garantida pela Lei 12.111/2009.

Grupo : GCR

Gostaria de saber a razão pela qual o Canadá não foi considerado no estudo realizado pelo 1º apresentador, 

considerando que o Canadá possui muita sinergia com o Brasil e desenvolve muita tecnologia para o setor 

elétrico. Centros de tecnologia e inovação canadenses como o IREQ e Powertech Labs se destacam 

mundialmente e o país desenvolveu uma importante rede de incentivos e apoio à inovação no setor.

De fato, o Canadá teria sido um excelente exemplo a ser considerado na pesquisa. Contudo, foram 

selecionados outros países seguindo outros critérios. A sugestão foi anotada para pesquisas futuras.

Grupo : GCR

Título : 3789 - Ações de eficiência energética: estudo de caso com base no sistema isolado de Roraima

Como considerar estocasticidade na demanda? Seria bem simples considerar a estocasticidade da demanda no modelo, como qualquer outra variável 

estocástica considerada.



Foi fornecido como variável explicativa algum tipo de comportamento econômico, que pudesse levar ao 

modelo prever a que queda de mercado de 2015, por exemplo?

Para projeção de curto prazo não se utiliza variáveis econômicas, cura variabilidade ultrapassa o período de 

projeção. Nesse caso a rede consegue capturar naturalmente o efeito da economia na série histórica pois é 

apresentada a a ela a variável de "comportamento recente da carga", é como se o efeito econômico fosse 

suavemente apresentado e absorvido pela RNA. As variáveis econômicas são utilizadas para modelagem de 

médio e longo prazo.

Como foram combinadas as 3 variáveis ? Pergunto, pois as unidades são diferentes. E qual o algoritmo de 

treinamento? Testaram outra métrica de erro?

Para cada rede e cada distribuidora um conjunto de variáveis de entrada é combinado de forma a melhor 

representar o comportamento da carga. Exemplo: em algumas distribuidoras faz sentido utilizar dados de 

pluviometria devido à representatividade da classe rural, outras não. De maneira geral as variáveis utilizadas 

são de três tipos: comportamento recente da carga, variáveis climáticas e variáveis de calendário. O 

algoritmo de treinamento utilizado foi o backpropagation (retropropagação do erro). O desempenho dos 

modelos de projeção foi mensurado pelo Erro Médio Absoluto Percentual (MAPE), fortemente utilizado pela 

literatura.

Para a validação da RNA, em 2018, a variável temperatura utilizada foi um dado previsto ou utilizou-se o 

verificado daquele ano?

Utilizou-se dados de temperatura realizada devido a inexistência de um banco de dados de temperaturas 

previstas. Fica como ponto de atenção que a assertividade das projeções de temperatura é determinante 

para a obtenção de bons resultados nas projeções de carga.

Foi avaliada a possibilidade de associação do autoprodutor com um gerador que possuindo um portfólio, 

pudesse mitigar o risco da variabilidade da geração?

Foi considerada essa possibilidade em um trabalho mais recente que está em fase de aprovação. Neste, é 

considerada a associação de autoprodução hídrica e eólica.

Grupo : GCR

Título : 3676 - REDES NEURAIS ARTIFICIAIS APLICADAS NA PROJEÇÃO DE CARGA DE CURTO PRAZO

Autor : Valeria Nunes Costa Empresa :CPFL Energia
PERGUNTA RESPOSTA

Qual o critério para escolha do consumidor? No início pensamos na escolha de um consumidor real, este sendo uma indústria de cimento, mas pela 

dificuldade na obtenção dos dados optamos por considerar um consumidor com demanda flat.

Qual a periodicidade do output da rede neural? valor diário por carga ou por hora.... Qual a diferença entre 

os inputs "comportamento recente" e "calendário"?

A saída é diária. Cada conjunto de dados de entrada resultará em uma saída diária. As variáveis de 

comportamento recente da carga são variáveis que representam o comportamento da carga em dias do 

mesmo tipo das semanas anteriores. As variáveis climáticas são variáveis de temperatura e pluviometria.

Como lidar com a elasticidade da GD? Em um primeiro momento, considerando uma leve inserção de GD, a consequência será a diminuição da 

carga de concessão da distribuidora, tornando a variável “comportamento recente da carga” menor e 

consequentemente a projeção menor. Já pensando em um cenário de grande inserção de GD, será 

necessário considerar novas variáveis, refazer novas análises e entender a nova série histórica. 

Considerando a projeção de carga horária, que não é foco desse trabalho, o comportamento da GD afetará 

ainda de maneira mais significativa.

AS projeções de carga de curto prazo são input para quais processos nas distribuidoras? As projeções de carga de curto prazo são utilizadas para realização de estudos elétricos, energéticos e 

financeiros. Exemplos: Fins operativos, Envio para o PMO do ONS, Antecipação do requisito, Antecipação de 

resultados contábeis.



o evento meteorológico que você citou como raro já havia ocorrido antes? Você descontou o fluxo pelo 

WACC , houve captação de empréstimo? Como você analisa o poder de arbitragem em relação as estatais?

Boa tarde. Obrigado pela pergunta. 1- De acordo com estudos de instituições metereológicas e ONS, o 

evento é considerado raro e imprevisível. 2- Prevê-se a alavancagem em 50%, por isso optou-se pelo 

emprego do WACC. 3- No contexto estatal, frente a atuação de órgãos de controle, o emprego de opções 

reais pode ser mais limitada, embora ainda possa contribuir para a tomada de decisão.

As usinas analisadas em seu artigo estavam contatadas quando do acidente? Boa tarde, obrigado pela pergunta. Sim, as usinas estavam todas vendidas no ACR. Por meio do Mecanismo 

de Sobras e Déficits (MCSD Energia Nova), realizado em 2017, todos os contratos de venda (CCEAR) foram 

rescindidos. Portanto, em caso de reconstrução, as usinas terão a garantia física toda disponível para venda 

no ACR e/ou ACL.

Podemos concluir que qualquer investimento de geração eólica terá maior retorno se for adiado em 5 anos? Boa tarde, obrigado pela pergunta. A conclusão é no cenário atual, com as premissas empregadas, é que 

não vale a pena investir na reconstrução neste momento, e sim aguardar e tentar capturar um momento 

melhor de preços ou redução de capex.

Qual o local das distribuidoras? Onde foram medidas as temperaturas e previstas ? Existe a possibilidade de 

a previsão final ser um ponderado das previsões mais assertivas?

Duas das distribuidoras estão localizadas no estado de São Paulo. Uma delas com áreas em região litoral. A 

terceira distribuidora localiza-se no estado do Rio Grande do Sul. Para cada distribuidora as temperaturas 

são medidas em três cidades relevantes, localizadas em regiões distintas, de maneira a representar a 

diversidade climatológica da área de concessão. Para cada cidade a temperatura diária é obtida pela média 

entre as temperaturas mínima e máxima observadas no dia.

Grupo : GCR

Título : 3375 - Teoria de Opções Reais: Uma aplicação em usinas eólicas no mercado livre

Autor : RICARDO LINDEMEYER Empresa :ELETROSUL
PERGUNTA RESPOSTA

Existe objetivo de alterar a regulamentação para os leilões e empreendimentos no mercado livre. Qual a 

expectativa de tempo para alteração. Haveria consulta pública para o novo regulamento ambiental.

A EPE não é responsável pelos regramentos estabelecidos no Mercado Livre. O nosso artigo também não 

tem como objetivo estabelecer nenhuma mudança de critério nas condicionantes ambientais das Instruções 

para o cadastramento de projetos nos Leilões de Energia no mercado regulado. Os nossos objetivos foram: 

caracterizar a AIA (Avaliação de Impactos Ambientais) apresentada nos estudos ambientais dos 143 projetos 

de usinas solares fotovoltaicas vencedoras dos leilões; analisar quantitativa e qualitativamente a AIA, 

quando realizada; avaliar se os impactos estavam de acordo com o conceito de impacto ambiental definido 

na Resolução Conama 001/86; sinalizar as fragilidades conceituais e metodológicas da AIA e por fim, discutir 

melhorias para o processo de licenciamento.

Na previsão de adiamento da reconstrução do empreendimento ou abandono foram considerados os custos 

regulatórios?

Sim, no custo estimado de abandono, estão inclusas as despesas com penalidades ANEEL.

Grupo : GMA

Título : 4712 - Avaliação de Impacto Ambiental em projetos fotovoltaicos centralizados no Brasil: uma análise a partir dos estudos ambientais de empreendimentos vencedores nos Leilões de Energia

Autor : Leyla Adriana ferreira da silva Empresa :EPE
PERGUNTA RESPOSTA



Para Os empreendimentos que não foram subsidiados por AIA, licenças ambientais foram emitidas 

normalmente

Sim. Todos os 143 projetos de Usinas Solares Fotovoltaicas continham no mínimo a Licença Prévia válida. 

Esses projetos obrigatoriamente tiveram que apresentar a Licença Ambiental válida na data do 

cadastramento na EPE com vistas à participação do processo de habilitação técnica para o Leilão de Energia. 

Todos esses 143 projetos foram vencedores nos respectivos leilões de energia que participaram. Eles 

apresentaram 72 estudos ambientais, já que um estudo pode contemplar mais de um projeto, como por 

exemplo num complexo fotovoltaico. Verificamos que 24 Estudos, desses 72, ou seja 33%, não fizeram uma 

Avaliação de Impacto Ambiental nos termos da CONAMA 001/1986 e se enquadram nas seguintes 

situações: (i) listaram o impacto e avaliaram apenas a sua magnitude; (ii) apresentaram uma caracterização 

ambiental agregada sem identificar os impactos; (iii) mostraram apenas a ocorrência ou não dos impactos; 

(iv) descreveram brevemente os impactos; ou (v) elencaram os impactos sem nenhuma observação 

adicional.

Grupo : GMA

Título : 4050 - MONITORAMENTO AMBIENTAL E BOAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS PARA O LICENCIAMENTO DE UM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA EM BATERIAS DE LÍTIO NO 

ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA

Autor : Mucio Luiz Banja Fernandes Empresa :IATI
PERGUNTA RESPOSTA

1-Os estudos analisados continham programas de comunicação e interação social estruturados; 2- A EPE 

pretende fazer algum tipo de estudo de avaliação de sinergia e cumulatividade, como um AAE setorial ou 

regional.

Não avaliamos nenhum dos programas propostos nos Estudos Ambientais dos projetos de usinas solares 

fotovoltaicas selecionados nesse artigo. Avaliamos somente a estrutura das Avaliações de Impactos 

Ambientais (AIA) e os impactos ambientais. Até o momento a EPE não considera desenvolver estudos de 

avaliação de sinergia e cumulatividade como uma AAE setorial ou regional. Porém, essa proposta pode ser 

encaminhada para a avaliação dos gestores responsáveis.

Dentre os estudos avaliados. haviam empreendimentos instalados sobre reservatórios. Você poderia 

comentar sobre esses estudos, se houve análise cumulativa com a operação deste reservatório.

Os Estudos Ambientais avaliados nesse artigo não tratavam de usinas solares fotovoltaicas em reservatórios.

Autor : Liliane lionCo Empresa :ELETROSUL
PERGUNTA RESPOSTA

A comunidade local acompanha o monitoramento realizado?. São apresentados os indicadores?. Os dados coletados e analisados são compilados em relatórios ou subprodutos de P

Foram realizadas medições de controle antes da instalação do sistema de armazenamento de 

energia?Comente.

Sim. Fizemos uma visita inicial para escolhas das áreas para monitoramento e as necessidades emergenciais 

da usina. Identificamos pontos estratégicos e levantamos algumas necessidades, ainda no ano de 2017. A 

partir de março de 2018 iniciamos as coletas de dados e as análises dos parâmetros hidrológicos, 

sedimentológicos e da qualidade do ar. assim, iniciamos as medições dos parâmetros ambientais 10 meses 

antes da instalação do sistema de baterias para armazenamento. Até 2021 teremos como desenvolver 

vários estudos comparativos entre as condições ambientais antes e depois da instalação do sistema de 

baterias.

Grupo : GMA

Título : 4034 - MONITORAMENTO DA INTERFERÊNCIA DAS TORRES ANEMOMÉTRICAS SOBRE AS ROTAS MIGRATÓRIAS DE AVES E SOBRE OS MORCEGOS



Na sua avaliação seria viável e ou recomendado um sistema permanente de monitoramento para as torres 

anemométricas.

Na minha avaliação, todas torres que são estaiadas (ou seja, são suspensas por cabos de sustentação) são 

passíveis de impactos negativos, se instaladas em regiões sensíveis a colisões, como a presença de habitats 

favoráveis a presença de avifauna, zonas de rotas migratórias de aves, espécies ameaçadas de extinção, 

entre outros fatores ambientais a serem ponderados.

Qual a distancia recomendada para a instalação dos sinalizadores em relação a torre. Que distância foi 

considerada efetiva.

No caso das torres anemométricas do estudo, ainda não obtivemos retorno do órgão ambiental com a 

aprovação para a instalação destes dispositivos e, também, devemos, em conjunto com a engenharia buscar 

soluções para possíveis problemas de interferência dos sinalizadores helicoidais utilizados para as LTs, sobre 

os dados que a torre anemométrica coleta, bem como sua instalação em estais, que são presos ao solo e 

verticalizados, e não horizontais como os cabos das LTs. Se, vencidas as etapas elencadas acima, os 

sinalizadores são instalados nos estais, e não nas torres, pois o impacto de colisões se dá, principalmente 

nos cabos de sustentação das torres (estais). As distâncias de instalação devem levar em consideração, 

neste caso, a viabilidade frente ao empreendimento em questão, ou seja, questões de engenharia voltadas 

ao peso suportado e interferência ou não, destes dispositivos sobre os dados coletados e também às 

distâncias de instalação e tamanho de sinalizadores já recomendados para sinalizadores de avifauna em LTs.

Como funcionam os sinalizadores. Vocês pretendem estender este estudo para torres eólicas. Os sinalizadores para avifauna são dispositivos desenvolvidos para sinalizar a presença de estruturas como 

linhas de transmissão e, no caso das torres anemométricas, dos estais. Os mais utilizados no Brasil são os 

sinalizadores helicoidais, brancos, vermelhos ou amarelos que tem efeito visual e de movimento, para 

promover a visualização e desvio da estrutura, evitando colisões em estais e colisões e eletrocussões em 

LTs. Já existe bibliografia para impactos dos aerogeradores sobre a fauna alada, salientando que os impactos 

das torres anemométricas se devem, principalmente, devido à presença de estais de sustentação, similar ás 

torres de TV, comunicação, telefonia e também as torres estaiadas e linhas de transmissão. O impacto dos 

aerogeradores se dá principalmente devido ao movimento das pás, e os estudos são mais específicos para 

esta estrutura. As metodologias aplicadas neste estudo dos impactos de torres anemométricas sobre a 

fauna alada podem perfeitamente, serem utilizadas para o estudo de impacto sobre aves e morcegos de 

qualquer torre estaiada, de diferentes alturas.



Nos parques onde houve medições nas torres anemométricas e que já possuem aerogeradores instalados 

houve correlação com os dados de impacto na avifauna. Pode-se usar os dados obtidos na medição como 

parâmetro para ação na fase de operação.

Os parques eólicos implantados nas regiões estudadas possuem vasto monitoramento do impacto destas 

estruturas sobre aves e também sobre morcegos. No nosso estudo, as torres consideradas mais impactantes 

para avifauna, visto que para quiropterofauna não foi constatado impacto negativo, foram torres da Àrea 02- 

Jaguarão (uma torre anemométrica) e Arroio Grande (uma torre anemométrica) e a Área 06- São José dos 

Ausentes que teve a torre removida após cinco campanhas e que demanda avaliação mais completa, para 

novas estruturas a serem implantadas, pois foi a região com maior número de espécies ameaçadas de 

extinção, possuindo 44% de todas as espécies ameaçadas registradas. Nestas regiões não há parques eólicos 

implantados, apenas em prospecção. As áreas dos parques implantados são Área 01- Santa Vitória do 

Palmar, com ambiente favorável e alta abundância registrada. As três torres desta região, que é considerada 

sensível pela presença de banhados e de grandes bandos migradores, apresentaram baixo impacto negativo 

sobre a avifauna e a Àrea 04- Santana do Livramento e Quaraí, com 10 Torres Anemométricas estudadas, 

região esta que se encontra próxima às Rotas e Áreas de Concentração de Aves Migratórias (APA do 

Ibirapuitã). Possui altas abundâncias e riquezas de espécies, mas nenhuma colisão. O estudo considerou que 

não houve interferência destas torres sobre as aves e, também, considerou desnecessário o uso de medidas 

mitigadoras. Alguns dos dados obtidos podem sim, serem utilizados como parâmetros principalmente para 

estudos de implantação, como presença de ameaçados de extinção, alturas com maiores riscos de colisão 

utilizando a metodologia de avaliação do comportamento e distribuição no espaço terrestre e aéreo que 

ainda nos evidencia o comportamento do voo, entre outros diversos dados coletados que podem compor 

um panorama das espécies presentes na região, sua ecologia e vulnerabilidade ante as estruturas.

Grupo : GMA

Título : 3684 - Relatório de Caracterização e Análise Socioambiental - R3: uma análise crítica e propostas de melhoria de sua eficácia

Título : 3192 - Validação computacional no tratamento de dados da nuvem de pontos obtidos através do sobrevoo de UAV com sensor LiDAR de vegetação em faixas de passagem de linhas de 

transmissão no Brasil.

Autor : mauricio george miguel jardini Empresa :USP
PERGUNTA RESPOSTA

Qual a periodicidade da capacitação dessas imagens e se já foi possível captar dessas imagens alguns 

problemas nas linhas com essa tecnologia?

Para essa linha piloto calcula-se periodicidade de 7 meses. Mas entende-se que, uma vez detectado quais a 

regiões que possuem as árvores que mais crescem (devido ao tipo, local, etc), essa periodicidade reduz-se a 

uma única vez ao ano. E sim, o método e software foram validados inclusive com a detecção das árvores 

“problemas”.

Autor : Ruth da Maia Moreira Empresa :COPEL
PERGUNTA RESPOSTA

Na sua opinião existe a possibilidade de da EPE obter a LP com base nas melhorias apontadas no 

trabalho?Para a COPEL, o empreendcimento com a LP é é vantajoso?

A abordagem do informe foi no sentido de propôr melhorias ao R3 como instrumento que subsidia o 

planejamento da participação do proponente no leilão de transmissão. Acreditamos que o R3 não pode 

substituir os estudos que subsidiam o licenciamento ambiental, mas servir de prévia ao processo, no sentido 

de balizar a construção de um termo de referência pelo órgão ambiental, que poderia ser emitido antes do 

certame, mitigando os riscos principalmente ligados ao atraso no processo de licenciamento.

Grupo : GMA



Pergunta: Qual o grau de precisão do levantamento topográfico feito com o drone?. É maior do que é feito 

com aeronaves convencionais?.

Não foi aplicado o LiDAR para levantamento topográfico mas a bibliografia diz que, sim, como a quantidade 

de dados e informação é muito maior, então a precisão também o é. Entendo da segunda parte da pergunta 

que também está relacionada ao uso do LiDAR e sendo assim, tudo depende do quanto se está disposto a 

gastar, do quanto de área se pretende mapear.

Qual a autonomia do drone. Como é feita a visualização 3D em tempo real. Em qual software? A autonomia desse drone (Matrice 600 da DJI) é de 23 minutos com payload (carga) de 5kg (limite). Nesse 

tempo já considerado a reserva de energia na bateria, isto é, não se voa com o drone até o esgotamento da 

capacidade da bateria. Pratica-se programar o retorno da aeronave quando se atinge o restante de 15% de 

carga. Em tempo real, os dados do LiDAR são enviados a uma estação base (notebook) que contem software 

fornecido pelo fabricante de LiDAR. Nesse caso, essa visualização em 3D serve “apenas” para acompanhar o 

plano de voo que está sendo realizado pelo drone.

O levantamento apresentado seria viável técnica e economicamente para uma LT com os mais de 2000 km 

de extensão?.

Para responder essa questão seria necessário saber, com exatidão, os custos envolvidos nas práticas 

corriqueiras praticadas pelas concessionárias transmissoras: custo da equipe terceira que faz as podas 

periódicas, custo de helicóptero.

Grupo : GDS

Título : 4527 - A IMPORTÂNCIA ATUAL DE ESTUDOS DE TRANSITÓRIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA DEFINIÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO DE TRANSFORMADORES CONTRA SOBRETENSÕES E AS 

APLICAÇÕES RECENTES COM A INSTALAÇÃO DE SUPRESSORES DE SURTO

Autor : Nelson clodoaldo de jesus Empresa :GSI
PERGUNTA RESPOSTA

P QUAL FOI A LARGURA DO Eixo que o drone pôde obter os dados?. A aplicação ocorreu em uma linha de transmissão eleita como piloto. O feixe laser do LiDAR tem formato 

triangular projetado ao solo. A priori os estudos indicavam que se bastaria um sobrevoo no sentido 

longitudinal da linha. Altitude de voo está diretamente correlacionado com a potência do feixe laser e 

quantidade de pontos que se pretende coletar e, esses, com a velocidade do drone. Após as análises, para 

esse caso em particular, determinou-se que o drone deveria voar a 30m de altitude e exatamente sobre 

linha limite que separa a faixa de servidão da área de vegetação. E, nessa configuração, o drone deve fazer a 

coleta de dados tanto na ida quanto na volta inclusive com a sobreposição de pontos.

O plano de voo compreende uma unica pasagem sobre o eixo da LT ou seráa necessária múltipas 

passagens?

Nessa configuração, conforme ensaios, testes e validação, o drone deve fazer a coleta de dados tanto na ida 

quanto na volta inclusive com a sobreposição de pontos.
Qual é a autnomia do drone?. Qual é a produção(km por dia)? E a logística necessária: baterias, apoio 

terrestre?.

A autonomia desse drone é de 23 minutos que, na velocidade programada para o mapeamento da largura 

da faixa de passagem dessa linha piloto, perfaz o equivalente a 8 vãos de linha, ou seja, cerca de 6400m. A 

produção por dia depende da quantidade de jogos de bateria sobressalente se tem a disposição, da 

disponibilidade da equipe (uma equipe terrestre composta por 3 técnicos) e outros.



Verifica-se que existem alguns valores pré-determinados para R e C no dimensionamento dos supressores 

de surto ("snubbers"). Neste contexto, os autores utilizam tais valores, ou aplicarem uma variação desses 

parâmetros para análise?

Em relação aos valores utilizados na especificação dos supressores de surto do tipo RC, tem-se verificado 

padronizações para as resistências com valores em torno de 30 Ohms e capacitâncias normalmente na faixa 

de 0,1 a 0,3 microF. Como critério de projeto, utilizamos valores para a resistência na faixa entre 1 a 3 em 

relação à impedância de surto do cabo, bem como uma análise de sensibilidade para verificação da 

capacitância e dos valores do conjunto RC, que determinaram a redução das amplitudes e do tempo de 

subida das sobretensões (dv/dt).

O autor já encontrou problemas similares em instalações de energia renováveis? Quando a relação do 

comprimento do cabo é possível fornecer um valor de referência, em metros, que isso é um problema?

Existem diversos relatos de falhas consecutivas em sistemas de energia renováveis, assim como outras 

aplicações em instalações industriais e comercias, resultando em queimas de transformadores durante 

manobras de disjuntores em sistemas de média tensão.

Quanto à distância dos cabos normalmente são considerados comprimentos relativamente curtos, valores 

menores do que 50 m, que podem ser potencialmente problemáticos ao sistema de isolamento dos 

transformadores.

Grupo : GDS

Título : 4339 - Aperfeiçoamento da Modelagem de Parques Eólicos para Estudos Elétricos com Base em Interações com Fabricantes e em Normas Internacionais

Para modelo do disjuntor a vácuo, quais os parâmetros utilizados para suportabilidade? O fabricante do 

transformador fez mudanças no projeto.

Nos casos específicos apresentados no informe técnico, para o modelo representativo dos disjuntores foram 

utilizados valores médios para a taxa da rigidez dielétrica e demais parâmetros. Recentemente tem-se 

considerado valores com base em alguns resultados obtidos em medições. Para os casos apresentados o 

fabricante do transformador não alterou o projeto, sendo a solução com supressores do tipo RC a 

empregada para solução dos problemas relacionados ao impacto das sobretensões transitórias (VFTO). 

Recentemente, um fabricante apresentou um equipamento com proposta alternativa e proteção especial, 

através da instalação de pára-raios em locais estratégicos e junto aos enrolamentos (proteção interna ao 

transformador).

Grupo : GDS

Título : 4821 - Identificação e Análise das Inconsistências e dos Critérios Conservadores da Metodologia de Avaliação do Desempenho Harmônico de Parques Eólicos no Brasil

Autor : Miguel Pires De Carli Empresa :ELETROSUL
PERGUNTA RESPOSTA

Autor : Anderson rotay gaspar Empresa :ONS
PERGUNTA RESPOSTA

Caso seja possível gerar potência reativa a partir de mudança da lógica de controle do aerogerador, o paque 

poderia ser dispensado da aquisição de banco de capacitores?

Sim. Não é obrigatória a instalação de Banco de Capacitores ou Reatores desde que comprovada que o 

aerogerador/inversor é capaz de atender o requisito mínimo de fator de potência no ponto de conexão. 

Destaca-se que devem ser levadas em consideração as impedâncias e susceptâncias de todos os 

cabos/linhas do parque eólico ou solar e a capacitância de possíveis filtros passivos na instalação.

O ONS pode exigir dos parques eólicos já comissionados há anos que façam novas adequações em seus 

controles? E inércia sintética? O custo envolvido é arcado por quem?

Atualmente não existe regulação para exigir o atendimento/ ressarcimento de aprimoramentos de parques 

eólicos e fotovoltaicos para atendimento a novos requisitos dos Procedimentos de Rede. Porém, após 

solicitação do ONS, alguns parques eólicos estão realizando mudanças em seus parques que não envolvem 

custo e são de rápida implementação.



A metodologia sugerida ira utilizar apenas a ordem harmônica em análise sem considerar a variação de /- 30 

Hz? Com relação a corrente harmônica a sugestão é de utilizar um percentil em relação a máxima corrente 

harmônica obtida considerando todos as 3 fases e as variações de potência ou apenas para potência 

máxima?

A principal recomendação do artigo é que a representação da impedância harmônica da rede seja feita de 

forma mais realista para a realização de diagnósticos das distorções provocadas. Como sugestão poderia se 

utilizar em estudos de diagnóstico somente as impedâncias do próprio harmônico para as baixas ordens ou 

até mesmo somente as impedâncias de regime normal. Para o projeto de filtros a metodologia a ser seguida 

seria o estabelecido na IEC 62001 e brochura técnica 553. Com relação à utilização do percentil 95, embora 

o artigo sugira, a nova norma IEC61400-12-3 está definindo que os extratos sejam compostos com o 

percentil 95 das correntes para todas as faixas de potência. Particularmente, recomento que o HarmZs 

permitisse a consideração de todo o extrato de correntes, uma vez que utilizar somente as máximas 

correntes pode gerar resultados inconsistentes de DTHT, pois a maior corrente do 2º harmônico pode 

ocorrer para 100 % da potência e o 5º para 10 %.
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Título : 4074 - Impacto da modelagem das Linhas de Transmissão na análise harmônica de sistemas com geração eólica.

Autor : Jaqueline gomes pereira Empresa :ONS
PERGUNTA RESPOSTA

A rede básica de energia possui vários barramentos com problemas de harmônicos. Se você estivesse no 

ONS, o que você faria diante da inserção de cerca de 10% de geração não linear no sistema (em um intervalo 

de 10 anos)?

A primeira medida que eu tomaria seria cumprir o que está estabelecido nos procedimentos de rede, no 

tocante ao gerenciamento dos indicadores de qualidade de energia elétrica, que diz que o operador deve 

tomar medidas para identificar o agente causador das violações e tomar medidas para mitigação das 

distorções, quando os limites globais inferiores ou superiores são superados. Isso seria realizado para 

reduzir os níveis de distorção das barras com superação dos limites. Outra medida seria o desenvolvimento 

de um sistema de monitoramento e gestão da QEE, este sistema monitoraria barras de carga e geração e 

permitiria gerar um histórico das distorções, permitindo verificar tendências de crescimento ou redução das 

distorções. Através de métricas preestabelecidas o sistema alertaria o operador sobre barras com potenciais 

problemas e necessidade de mitigação. Com relação aos estudos, buscaria o estabelecimento de uma 

metodologia mais realista para realização dos diagnósticos das distorções provocadas. Além disto, 

condicionaria a instalação de filtros à análises conjuntas de estudos e medições. Quando verificada a 

necessidade de filtros adotaria metodologia e critérios estabelecidos na IEC 62001, e brochuras 553 e 766.

Qual a influência do modelo da carga nas simulações realizadas? Nesta análise realizada, a modelagem das cargas foi mantida igual em ambos os programas computacionais, 

tendo sido considerada a modelagem dos elementos resistivo, indutivo e/ou capacitivo em paralelo. 

Entretanto, no trabalho de dissertação que gerou esse artigo foram avaliadas as configurações da carga em 

paralelo, em série e sem carga. Esses modelos foram comparados em um gráfico de curva de resposta em 

frequência da impedância. Através desse gráfico observou-se que ocorreram algumas diferenças pontuais 

em relação aos picos de resposta em frequência quando consideradas as representações paralelo e em 

série, mas as diferenças não foram significativas e tenderam a diminuir com o aumento da frequência. Além 

disso, é relevante observar que a região analisada não possui alta concentração de cargas, o que deve ser 

levado em consideração, já que a análise em um ponto próximo das cargas provavelmente apresentaria 

maiores diferenças.



A diferença observada nos Z(w) não poderiam ser atribuídas a diferentes tipos de representação dos 

diversos equipamentos nos dois programas e mesmo os equivalentes utilizados? Também considerando que 

o sistema opera quase 100% do tempo com a rede íntegra, as variações no Z(w) motivadas pelas 

contingências não poderiam ser considerados como margens de segurança nos estudos de diagnóstico?

Em relação aos demais elementos de rede, tomou-se o cuidado de que as representações fossem idênticas 

em ambos os programas computacionais. A fim de certificar esse item, antes de realizar a análise de 

interesse em relação às duas modelagens de linha de transmissão, obteve-se a mesma curva de frequência 

visto a partir de uma barra do sistema (PAC) nos dois ambientes computacionais. Para tanto, foram 

considerados modelos mais simples para as linhas de transmissão, sendo o modelo Bergeron no programa 

PSCAD e a modelagem do HarmZ com aplicação da correção hiperbólica mas sem aplicação da variação da 

resistência com a frequência. Para os demais elementos de rede foram consideradas modelagens mais 

simples e idênticas em ambos os programas. O cuidado de se obter a mesma rede em ambos os programas 

também foi observado em relação aos equivalentes de rede. Neste sentido, os equivalentes foram 

calculados através do programa Organon e os dados do novo sistema foram carregados nos dois programas, 

sendo utilizado o programa Anarede em conjunto com o HarmZs. Quanto à questão das contingências, pode-

se dizer que são consideradas margens de segurança que permitem avaliar qualquer variação na impedância 

da rede causada por uma mudança de topologia da rede. Todavia, a margem de segurança proposta dos 

intervalos harmônicos é importante para avaliar possíveis deslocamentos nos pontos de ressonância 

causados principalmente por imprecisões na modelagem dos elementos de rede.

Por favor comente sobre o modelo que considera a variação dos parâmetros da LT com a frequência 

utilizando as funções de Bessel e correção da forma de corrente pelo solo.

Este modelo, existente no programa HarmZs, permite a variação mais detalhada dos parâmetros da linha 

com a frequência de forma semelhante ao realizado para a modelagem Frequency Dependent do PSCAD, 

mas não de forma idêntica. Esta demonstração está relatada no trabalho de dissertação de mestrado que 

gerou esse artigo. Apesar de existir esse modelo no programa HarmZs, optou-se por utilizar o programa 

PSCAD por ser um programa reconhecido internacionalmente. A dificuldade encontrada para não se utilizar 

do modelo mais detalhado de variação dos parâmetros com a frequência não é por não existir essa opção no 

programa oficialmente utilizado, mas pela falta de uma base de dados necessária para essa utilização e até 

mesmo pela dificuldade inerente a este tipo de modelagem detalhada. Além disso, observa-se que com a 

aplicação das margens de segurança necessárias, como é o caso dos intervalos harmônicos, a modelagem 

que utiliza a base de dados dos estudos de fluxo de potência se torna eficiente e segura.
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Título : 4771 - METODOLOGIA PARA SIMULAÇÃO DE DEFEITOS MONOFÁSICOS COM O ANATEM CONSIDERANDO AS VARIAÇÕES DE TENSÃO NAS TRÊS FASES

A determinação da ressonância com HarmZs utilizou a rede completa detalhada do sistema enquanto que 

no PSCAD foi utilizado um sistema equivalente correto? Se sim, essa "perda" de informação de impedâncias 

não pode ser a causa das diferenças das curvas de ressonância uma vez que para altas frequências uma 

pequena diferença de impedância é amplificada consideravelmente? Também foi testado o HarmZs versus 

PSCAD com mesma rede equivalentada?

O emprego dos equivalentes de rede foi utilizado em ambos os programas. Apesar de existir a rede 

completa modelada para ser utilizada no programa HarmZs, utilizou-se a rede modelada com os 

equivalentes justamente para que os resultados pudessem ser comparados e para que apenas a modelagem 

das linhas de transmissão fosse analisada nesse sistema.

Se a rede de média tensão fosse modelada com parâmetros dependente da frequência, diferenças 

significativas poderiam ser encontradas? Foi avaliado o uso do ATP com J.Marti? Ou comparado?

Na atual metodologia, a rede de média tensão já é modelada com parâmetros variantes com a frequência 

através do programa HarmZs. Neste trabalho não foi avaliado o impacto de uma variação mais detalhada 

dos cabos subterrâneos, por exemplo, em relação à frequência. Uma proposta de trabalho futuro neste 

sentido foi proposto no trabalho de dissertação de mestrado que gerou esse artigo. Neste sentido, foi 

proposto que, a partir da análise detalhada da rede de média tensão (rede interna), sejam indicados fatores 

de segurança também na modelagem desta rede, a exemplo do que é considerado na rede externa. Não foi 

utilizado o programa ATP neste trabalho, todavia sabe-se que o modelo J. Marti para as linhas de 

transmissão é equivalente ao modelo Frequency Dependent do programa PSCAD. Sendo assim, espera-se 

que o resultado seja igual ao apresentado nesse trabalho.



Autor : JOSÉ SANDRO VALENÇA DO NASCIMENTO FILHO Empresa :ANDESA
PERGUNTA RESPOSTA

Não entendi muito bem a relação entre o Anatem e o LVRT. Você se refere à curva característica por 

exemplo um aerogerador? Você aplica 1 curto no Anatem e tenta verificar se o aerogerador seria desligado 

por LVRT?

Os requisitos de suportabilidade a subtensões ("LVRT") dos Procedimentos de Rede solicitam que a central 

geradora continue operando se a tensão nos terminais permanecer dentro da região indicada na Figura. O 

modo LVRT indicado no artigo refere-se ao modo de operação em falta presente na modelagem dos 

inversores, que consiste em uma malha de controle não linear que atua, principalmente, controlando a 

injeção de potência reativa em condições de subtensão, por exemplo, se antes da subtensão o inversor 

estava injetando a máxima potência ativa sem fornecer reativo, durante a subtensão, quando o modo LVRT 

é ativado, os inversores permanecerão conectados, mas passarão a fornecer potência reativa, reduzir 

potência ativa a depender do fabricante, etc.

Grupo : GDS

Se a metodologia está correta, se a atribuição de responsabilidade é de cerca de 100% para a rede externa, 

se as demais fontes são lineares, onde os harmônicos de 5ª e 7ª ordem estão surgindo?

Os harmônicos de 5ª e 7ª provavelmente estão surgindo das demais fontes não lineares do sistema 

presentes no sistema. A Eletrosul tem inúmeros casos registrados com base no monitoramento contínuo 

das distorções que demonstram que a rede é o principal causador dos níveis de distorção medidos nos PAC 

de parques eólicos, inclusive mostrando que os níveis de distorção podem ser bastante elevados mesmo 

quando os parques estão totalmente desconectados e evidências de que o perfil das distorções segue o 

padrão da carga com picos das distorções diárias se repetindo durante diversos dias em um mesmo horário, 

por exemplo 12:30.

Um dos maiores problemas na temática do compartilhamento de responsabilidade é o estabelecimento de 

um gabarito, principalmente, em ambiente laboratorial. Como este gabarito foi estabelecido?

O gabarito da metodologia é a própria metodologia da superposição, da qual a metodologia proposta é 

originada. A metodologia da superposição é também a que está sendo recomendada pelo JWG C4-42. Além 

disto, os resultados obtidos em avaliações utilizando dados de campo estão coerentes com os obtidos com 

técnica estabelecida na BT 468 do Cigré, com a metodologia que utiliza filtros ativos para a atribuição de 

responsabilidades, ambas realizadas pelo CEPEL. Além disto, os resultados obtidos com a metodologia para 

o 5º e 7º harmônico estão coerentes com a experiência operativa da Eletrosul, com base no monitoramento 

contínuo das distorções ao longo das mais diversas condições operativas.

Título : 4059 - Proposição do Método da Superposição com Múltiplas Fontes e Impedâncias para a Atribuição de Responsabilidades sobre as Distorções Harmônicas de Tensão

Autor : Miguel Pires De Carli Empresa :ELETROSUL
PERGUNTA RESPOSTA

Como garantir que a responsabilidade definida em um determinado momento será mantida, considerando 

que existe um dinamismo e a responsabilidade hoje pode não ser a mesma quando da entrada das novas 

fontes? Como fica os custos da implantação, uma vez que existe a possibilidade de alterações?

A metodologia proposta permite a avaliação da responsabilidade de forma contínua, uma vez que as 

participações de responsabilidade podem se alterar ao longo do tempo. Entendo que a questão dos custos 

de implantação devido a entrada de outros agentes próximos após o atendimento de todos os requisitos por 

um parque mais antigo deveria ser respondida pelo ONS. De qualquer forma, entendo que o 

monitoramento contínuo das distorções poderia contribuir a resolver estas questões.
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Título : 4528 - RESULTADOS DE CAMPANHAS DE MEDIÇÃO DE QUALIDADE DE ENERGIA EM SISTEMAS COM COMPENSADORES ESTÁTICOS DE REATIVOS - ANÁLISE DO IMPACTO DE OUTROS AGENTES 

NA AMPLIFICAÇÃO DE HARMÔNICOS EM SISTEMA DE 500 kV

Autor : Nelson clodoaldo de jesus Empresa :GSI
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Foi analisado os valores de Pst? Sabemos que os efeitos de inter-harmônicos não existem sem o fenômeno 

de flutuação de tensão. É bem provável que tais valores foram abaixo de 1,0 pu, pois parece que foram 

identificadas apenas inter-harmônicas de elevada frequência.

Sim. As campanhas de medição de qualidade de energia analisam além dos indicadores das distorções e 

componentes harmônicos individuais, os parâmetros de desequilíbrio de tensão e flutuações de tensão, por 

meios dos indicadores de cintilação de curta e longa duração. Os resultados obtidos para os valores de Pst e 

Plt foram bem inferiores ao valor de 1 pu, confirmando que os componentes inter harmônicos 

preponderantes foram correspondentes as altas frequências, provavelmente associadas às frequências de 

chaveamentos de inversores de frequência no controle dos sistemas de geração.

A brochura do CIGRE afirma que os PWM não devem ser representados como fonte de corrente. Portanto o 

que se pode afirmar da corrente harmônica resultante no PHC?

Exato! Conforme eu havia comentado durante a apresentação tanto a Brochura 766 originada de um WG 

conjunto B4 e C4, a recente IEC 61400-21-3 e também a brochura do WG B4-67 a fonte de corrente dos 

aerogeradores não deve ser representada como uma fonte de corrente ideal, como é recomendado 

atualmente pelo ONS. O que se pode afirmar sobre a corrente no PAC quando a fonte de corrente ideal é 

utilizada é que muito provavelmente os resultados dos estudos podem estar levando a resultados 

enganosos, conforme mostram as medições. Além disto, os projetos de filtros podem estar sendo 

totalmente prejudicados com consequências operativas desconhecidas e possivelmente danosas.

Qual a potência mínima dos inversores cobertos no estudo? São inversores não cobertos pela portaria do 

INMETRO?

Os inversores cobertos são todos os utilizados nos leilões de energia. Tipicamente, são utilizados inversores 

centrais, maiores que 500 kW, não estando cobertos pela Portaria do INMETRO. Contudo, há casos de 

inversores do tipo string sendo utilizados, sendo o menor de 48 kW, conforme detalhado na NT N. EPE-DEE-

NT-091/2018-r0

Grupo : GES

O resultado da medição realizada pode invalidar a metodologia atualmente imposta pelos procedimentos de 

rede?

Os resultados obtidos nas medições indicam ser fundamental uma análise crítica e detalhada das condições 

de operação do sistema, destacando-se a necessidade de se avaliar possíveis influências de outros agentes 

conectados ao sistema elétrico interligado, sobretudo, considerando os possíveis impactos das distorções já 

existentes (background). Devido às inúmeras divergências em relação às medições e simulações, 

entendemos que a metodologia base deve ser revisada no sentido de validação das simulações, com 

melhorias para uma melhor assertividade das simulações, especialmente quanto à necessidade de aplicação 

de filtros harmônicos, assim como uma avaliação detalhada das campanhas de medição frente às condições 

de operação e dos sistemas não lineares de outros agentes conectados nas proximidades do sistema elétrico 

em análise (geração e filtros).
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Título : 3756 - Definição de potência nominal de inversores fotovoltaicos de grande porte
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É importante ressaltar que a apresentação de medições de correntes harmônicas em percentual pode levar 

a interpretações errôneas.

O comportamento do aumento das distorções percentuais das correntes com carregamentos reduzidos, 

além do controle da corrente de carga, é intrínseco até mesmo ao erro dos transformadores de corrente 

(TC) utilizados na medição. Na apresentação foi ressaltada através da comparação entre os valores 

percentuais e absolutos, até porque as variações nas distorções das tensões não apresentaram desvios 

significativos, destacando que os possíveis efeitos nas distorções do sistema são decorrentes da injeção de 

correntes em A, para as diversas condições de operação. Quando se apresentam resultados com os valores 

das distorções percentuais das correntes é notadamente necessário informar qual a base de referência e os 

respectivos resultados em função do valor absoluto do componente na frequência industrial. Informamos 

que foi apresentado o comportamento das correntes antes e após a conexão, em termos de injeção de 

harmônicos, ou seja, valores absolutos em A (Figura 7 do Informe Técnico). Por último, destacamos outro 

parâmetro para as distorções das correntes medidas no mesmo ponto de análise, sendo também realizada 

uma comparação entre as distorções das correntes em pu da corrente máxima obtida em cada 

monitoramento (Total Demand Distortion - TDD).
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Título : 3284 - Proposta de geração híbrida termossolar-eólica aplicável à região do semi-árido brasileiro - Conceitos e Perspectivas.

Autor : Airton violin Empresa :UNIFEI
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Título : 4525 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ENERGIA EM SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA - ANÁLISE DAS CAMPANHAS DE MEDIÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE E CARACTERÍSTICAS DE 

INJEÇÃO DE HARMÔNICOS DOS SISTEMAS DE BAIXA, MÉDIA E ALTA TENSÃO

Autor : Nelson clodoaldo de jesus Empresa :GSI
PERGUNTA RESPOSTA

No cálculo de temperaturas, as perdas por adensamento de corrente (Skin Effect) e por circulação de 

correntes, foram consideradas ou somente a componente de corrente contínua?

Entendendo-se partida/parada como uma operação mecânica, ou seja, a máquina passa da condição de 

repouso para a rotação nominal e depois retorna para essa condição e o gradiente de temperatura como a 

taxa de variação da temperatura no tempo (por exemplo, aplicação de carga), então está segunda condição 

é mais severa, para o enrolamento do estator. Mas, para os componentes do rotor, notadamente a fixação 

dos polos e a coroa ou cubo/eixo (se os polos são fixados diretamente nestes), o ciclo partida/parada 

representa a mais severa da condicoes. Vide também: Paper A1 111 – CIGRE 2016 - Fatigue Assessment in 

the Pole Fixation of Hydro-Generators – Hagmeyer; Henning; Hildinger; Ludwig
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Título : 4001 - BENEFÍCIOS DA OTIMIZAÇÃO CONTÍNUA E AUTOMÁTICA DA CURVA DE CONJUGAÇÃO DE TURBINAS KAPLAN E BULBO SOBRE AS CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E CAVITAÇÃO

Autor : Henrique Augusto Menarin Empresa :REIVAX
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Foi considerado o consumo de água das térmicas na região do semiárido? As usinas termossolares são preparadas para a operação com baixo consumo de água. A torre de 

resfriamento pode ser a ar e no ciclo de vapor só há reposição de água.
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Título : 4874 - ANÁLISE MULTIFÍSICA EM REGIME PERMANENTE DA BARRA DE ESTATOR APLICANDO O MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS

Autor : jose william ribeiro borges Empresa :UFPA
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Houve diferença entre as curvas obtidas na otimização (valores) e as curvas colina obtidas no modelo 

reduzido? Qual o percentual de erro?

Sim. Essa diferença depende da unidade instalada. Numa das unidades, o último index test havia sido 

realizado apenas um ano antes da instalação do sistema de otimização; nesta, o sistema identificou, por 

meio de testes, que a curva de conjugação do index test estava correta para a queda ensaiada no index test. 

No entanto, para a queda nominal, a curva do index test havia sido obtida por extrapolação e o sistema 

conseguiu identificar uma melhoria de cerca de 0,7% na eficiência, em que a posição das pás do rotor na 

curva original do index test estariam com um erro de cerca de 7% em relação à posição ótima. No segundo 

sistema instalado, não se sabe se já foi realizado um index test ou se a curva de conjugação inserida foi a 

informada pelo fabricante da turbina; nesta, o sistema conseguiu identificar uma melhoria na curva para 

uma abertura do distribuidor acima de 70%, e também a variação das curvas em relação à queda. O ganho 

de eficiência foi de cerca de 0,5% e o erro da posição das pás na curva de conjugação estava entre 5% e 17%, 

dependendo da carga e da queda. Na terceira e última unidade instalada, a conjugação era realizada por um 

came mecânico, que foi substituído por um sistema de controle; antes do came ser retirado, identificou-se a 

curva de conjugação presente para depois proceder à instalação do sistema de otimização. Nesta unidade, o 

sistema de otimização identificou que havia um offset de quase 20% na posição das pás do rotor com 

relação à curva ótima, o que levou a ganhos principalmente para a média carga, quando a posição das pás 

ainda não está 100% aberta. Os ganhos de eficiência próximo a plena carga estão em torno de 0,7% e 

chegam a 4% para média carga. Esta unidade opera também em condições de média carga, para controle de 

nível do reservatório.

Na alta queda a condição "ON-CAM" apresentou mais vibração do que em " 15%" de abertura. Por que não 

considerar a condição de " 15%" como a "verdadeira" condição "ON-CAM Otimizada"?

Na condição de alta queda, observa-se que os dados não possuem uma tendência clara como na queda 

nominal. Pode-se observar que a condição " 15%" apresenta menor amplitude da cavitação para a potência 

de 54 MW, enquanto que na potência de 43,2 MW, é a condição "-15%" que possui a menor cavitação. A 

condição "on-cam" também não possui um comportamento do qual pode-se extrair uma conclusão objetiva 

a respeito para essa queda, pois apresenta uma amplitude bastante alta a 54 MW enquanto a 43,2 MW 

apresenta a mesma amplitude de cavitação que a condição a "15%". No ensaio em alta queda, portanto, não 

pode-se tirar uma conclusão estatisticamente significativa. A detecção de valores maiores da amplitude para 

essa queda ocorre não devido à conjugação, e sim devido ao baixo nível a jusante, que leva à ocorrência de 

cavitação por baixa pressão no lado de sucção da turbina. Já a avaliação da condição ótima de operação não 

está associada ao sistema de monitoração de cavitação e sim à medição de eficiência, que mesmo nesse 

valor de queda mostrou um valor de eficiência maior para a condição "on-cam" em relação às condições "-

15%" e " 15%".



Qual tipo de ensaio é utilizado para análise da eficiência? Eficiência relativa ou absoluta? Poderia comentar 

incerteza dos resultados? E análise estatística?

A medição da eficiência depende das variáveis medidas necessárias: queda, potência ativa e vazão. Se a 

medição é relativa ou absoluta, depende do método de medição de vazão. Na maior parte dos casos, essa 

medição é realizada pelo método de Winter-Kennedy, que é relativo. Numa das unidades, estava disponível 

uma medição de vazão ultrassônica, que havia sido calibrada de acordo com os métodos do fabricante. 

Embora essa ainda seja uma medida indireta de vazão conforme a IEC 60041 e resulte numa medida de 

eficiência relativa, alguns autores parecem confiar nessas medições como se fossem absolutas. Portanto, 

nas três unidades apresentadas, a medição é de eficiência relativa, no entanto, calibrada em relação a um 

ponto de operação da turbina em que a vazão é conhecida. Esse é um procedimento previsto na norma IEC 

60041 e que fornece uma medida relativa "calibrada" dos ganhos de eficiência do otimizador, que portanto 

apresentam um valor com certo grau de confiabilidade da medição relativa. Os ganhos de eficiência 

mencionados na apresentação resultam da análise estatística realizada pela metodologia DOE (Design of 

Experiments), em que o experimento de comparação da performance da curva de conjugação antiga com a 

nova curva de conjugação é repetido diariamente por no mínimo 30 dias. Os ganhos de eficiência 

identificados são processados para então encontrar o ganho médio e a incerteza a 95% de 

confiabilidade.Ganhos de eficiência da ordem de 0,7% com incerteza (95%) de 0,3% têm sido encontrados, e 

isso depende da unidade instalada e do ponto de operação.

Você comentou "curva de conjugação se altera com o tempo", poderia comentar um pouco mais a 

afirmação? Depois de um "tempo de operação" o que pode alterar á perda de carga da unidade, 

consequentemente, sua queda líquida

As análises de payback consideraram tanto a tarifa aos consumidores (residencial, comercial e iluminação 

pública), como o custo de geração local (parcela variável). Para os primeiros casos, entende-se que o 

resultado da análise não seria alterado, já que a parcela referente ao custo de geração nas tarifas é 

subsidiada para sistemas isolados. Já no segundo caso, ao se considerar o real custo de geração local isolada, 

espera-se que os tempos de retorno de investimento sejam maiores ao se considerar os custos dos 

empreendimentos vencedores no leilão realizado em maio de 2019, que resultaram em valores inferiores ao 

atual custo de geração a diesel (cerca de R$ 580/MWh contra R$ 950/MWh, se consideradas somente as 

parcelas variáveis). Ainda assim, com exceção da iluminação pública, como os resultados já eram positivos 

ao se considerar o valor da tarifa, naturalmente continuariam interessantes na comparação com os futuros 

custos de geração. A título de exemplo, para o setor comercial, o payback que se dava em 2 anos, passa para 

4 anos.

O ajuste da conjugação se dá nas pás para uma posição fixa do distribuidor? Qual o intervalo de tempo entre 

os comandos de ajuste das pás?

Na especificação do sistema, desejava-se que o funcionamento do otimizador fosse totalmente transparente 

para a equipe de operação da usina e para o regulador de velocidade. Dessa forma, o otimizador altera as 

posições do distribuidor e das pás simultaneamente, de modo a manter a potência ativa da máquina 

constante. O intervalo entre os comandos depende da configuração do algoritmo, principalmente do tempo 

requerido de regime permanente em cada ponto testado para que a aquisição seja confiável. Também pode-

se configurar o intervalo mínimo de tempo durante o qual o sistema não realiza o teste da conjugação em 

cada ponto de operação.



Será que há alguma correlação entre a temperatura de transição vítrea e a delaminação por ciclo térmico a 

155 graus Celsius? Esse comportamento não seria melhor representado se o ciclo térmico for limitado a 120 

graus Celsius?

Certamente esse correlação existe e buscar alterar o sistema de isolação para que a temperatura de 

transição vítrea seja superior a 155°C não é necessariamente uma solução desejável para a operação real de 

uma máquina elétrica em uma central hidroelétrica. Usar um ciclo baseado em 40°C - 120°C - 40 °C 

conforme sugerido certamente é mais realista.
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Título : 3179 - Considerações sobre o ensaio de ciclo térmico segundo a norma IEEE 1310-2012
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Será que há alguma correlação entre a temperatura de transição vítrea e a delaminação por ciclo térmico a 

155 graus Celsius? Esse comportamento não seria melhor representado se o ciclo térmico for limitado a 120 

graus Celsius?

Certamente esse correlação existe e buscar alterar o sistema de isolação para que a temperatura de 

transição vítrea seja superior a 155°C não é necessariamente uma solução desejável para a operação real de 

uma máquina elétrica em uma central hidroelétrica. Usar um ciclo baseado em 40°C - 120°C - 40 °C 

conforme sugerido certamente é mais realista.

O sistema de monitoramento de cavitação está instalado em definitivo em alguma usina? Qual é o nível de 

confiabilidade das informações obtidas?

Sim, os sensores e o sistema encontram-se instalados e podem ser utilizados permanentemente como 

monitoramento de condições de operação. Inclusive o sistema fornece a amplitude do sinal de cavitação por 

meio do protocolo Modbus e os dados são adquiridos e armazenados no SCADA da usina. Quanto ao nível 

de confiabilidade, observou-se nos experimentos em campo que o sistema é sensibilizado pela cavitação 

ocorrida por erro de conjugação e por baixo nível a jusante, o que é um resultado já bastante convincente 

do funcionamento do sistema para a detecção de cavitação. Uma análise mais abrangente da confiabilidade 

do sistema seria um trabalho de pesquisa interessante e que requer mais tempo de análise em campo, em 

conjunto com outras tecnologias de detecção de cavitação.

Poderia informar outras atividades da manutenção prevendo esta falha novamente e que sejam menos 

invasivas que retirar o mancal todo. Exemplo: Boroscopia; Inspeção visual/ruído excessivo; sensor de 

vibração/temperatura; análise e verificação de partículas desprendidas do mancal (sensor de partículas 

metálicas).

Na visão da manutenção local, uma metodologia de inspeção periódica com desmontagem das talas e 

protocolagens da folgas seria o adequado para o acompanhamento do estado do equipamento, das placas 

autolubrificantes e do desgaste no local.

Há quanto tempo a solução com mais segmentos está aplicada e qual o diagnóstico até o momento? A solução está implantada fazem 3 anos e até o momento todas as medições/protocolagens indicam 

condições normais e sem alteração, sendo assim, o aumento da área coberta pelos segmentos 

autolubrificantes, diminuindo a pressão operacional foi adequado para aumentar a confiabilidade no local.



Nos estudos da EPE foi considerada a possibilidade de usar o atlântico como reservatório inferior e instalar o 

reservatório superior na serra do mar (queda aproximada de 100m)?

Tanto o Estudo de Inventário da EPE quanto a ferramenta não contemplaram a possibilidade da utilização do 

Oceano Atlântico como reservatório inferior. Existe, no entanto, a possibilidade de utilizar o oceanos como 

reservatórios inferiores na ferramenta, basta juntar o seu polígono aos reservatórios existentes a serem 

fornecidos pelo usuário. Ainda assim, essa opção não seria considerada no estudo realizada pela EPE, pois a 

Serra do Mar é uma unidade de conservação e foram selecionados apenas locais que não apresentam 

nenhum tipo de restrição ambiental.
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Título : 3621 - Desenvolvimento de ferramenta em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG) capaz de identificar locais topograficamente favoráveis à implementação de Usinas 
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Uma das facilidades para aprovação de licença ambiental das Usinas Hidrelétricas Reversíveis é quando se 

faz o aproveitamento de obras existentes (Ex.: reservatórios, canais) ou quando a usina reversível habilita o 

suo múltiplo da água. Tais aspectos poderiam ser incluídos no SIG para UHRs?

A ferramenta criada no SIG permite que o usuário insira um arquivo de polígonos de reservatórios 

existentes. O processamento irá procurar usinas hidrelétricas reversíveis de circuito semi-aberto a partir de 

diferentes combinações de três tipos de reservatórios diferentes: artificiais novos, formados por 

barramento de rios e utilização de reservatórios existentes fornecidos pelo usuário.

Foi avaliada a possibilidade da existência de deformações no anel que levassem ao acúmulo de 

tensões/cargas em regiões específicas deste anel, desfavorecendo o desempenho do material auto 

lubrificante?

Sim, os próprios memorias de cálculo do fabricante indicam que nas regiões em que havia ausência de 

placas autolubrificantes eram os locais com maior deformação do anel devido ao curso do mesmo, sendo 

uma escolha do fabricante, na época, optar por não cobrir estas áreas com placas autolubrificantes. Porém, 

é verificado que os melhores resultados se aplicam em situações de diminuição da pressão operacional 

média em todos os segmentos.

Autor : Romildo tristante Empresa :Copel GET
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Qual a massa (kg) consumível é viável depositar por aspersão térmica? A massa a ser depositada não é um parâmetro a ser ponderado, uma vez que a limitação se dá pela 

espessura a ser reconstituida (para grandes espessuras, a alternativa viável seria a soldagem). Pode-se ter 

uma grande quantidade de material aplicado por aspersão, considerando-se que a área cavitada seja de 

grande extensão.

Foi usado algum sensor comercial? O sensor é 3D? Que tipo de sensor foi usado? Não foram utilizados sensores comerciais, o sensor construído pela equipe de projeto é uma bobina sonda 

unidimensional com núcleo de ar calibrado em uma bobina de helmholtz.
Parabéns pela ideia genial! Como é feita a separação de sinais de outras fontes de ruído eletromagnético em 

relação ao campo disperso do gerador? Idem com relação as variações do campo em função de carga versus 

sinais de defeitos incipientes.

Nos casos estudados, o campo magnético de interesse oriundo do gerador síncrono é de intensidade maior 

em relação as outras fontes de ruído presentes no ambiente, dessa forma quando aplicado o domínio da 

frequência as raias em destaque acabam sendo apenas as do gerador. Com relação as variações de carga, 

em versões futuras do equipamento as variações de carga devem ser consideradas na medição, poderá se 

utilizar por exemplo um conjunto de curvas de campo magnético esperado em relação a carga do gerador.
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Título : 4625 - Evolução Tecnológica da Recuperação por Soldagem e Aspersão Térmica de Rotores de Turbinas de Usinas Hidrelétricas.



Qual o limite de espessura da camada para recuperação por aspersão? Temos como limite para a aplicação por aspersão térmica a espessura aproximada de 0,5 milímetros, sem 

que haja prejuizos a camada aspergida,tais como trincas e/ou desplacamentos.
Qual o ganho com aplicação de uma camada de cavitaloy sobre o inox? Por que não somente aplicar inox? Nos casos em que o desgaste por cavitação mostra-se acentuado, a aplicação de ligas à base de cobalto, 

como é o caso do cavitalloy, é uma alternativa recomendada, uma vez que os estudos, através de ensaios 

como o de cavitação acelerada, comprovam que essas ligas possuem resistências superiores ao desgaste (e 

uma consequente menor perda de massa), comparando-se com os aços inoxidáveis sem a adição de 

cobalto, como é o caso do E309L-T1, amplamente utilizado.
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Título : 3628 - HISTÓRICO DE FALHAS ESTRUTURAIS E SOLUÇÕES DESENVOLVIDAS NAS GRADES DA TOMADA DÁGUA DA USINA HIDRELÉTRICA GOV. JOSÉ RICHA

Quais as vantagens comparativas do PEEK versus PTFE? O PEEK é um polimero com fibra de carbono, o material é duro, mais estável, é um isolante termico, 

portante mais estável, suporte maior carga, dura mais.
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Do ponto de vista de manutenção, além da inspeção visual, quais testes são recomendados para mancal 

com revestimento PEEK? Qual parâmetro deve ser observado para determinar o final da vida útil do mancal?

O RTD estara sempre indicando uma temperatura bem menor que o filme de oleo, portanto o que deveria 

ser controlado deve ser a temperatura do fileme de oleo, inspeção visual e verificação de riscos.

Qual a instrumentação vocês utilizam para a supervisão da perda de carga. OFF ou ON line? Se a supervisão 

é Online, perda de carga nas ocorrências verificadas estavam em que níveis percentuais?

São utilizados transdutores de pressão no vão na comporta de entrada do conduto forçado e na base do 

conduto. Atualmente, a instrumentação mais confiável seria por ultrassom, porém a UHEGJR, conforme 

citado, utiliza transdutores e possui boa confiabilidade de medição.O sistema é online e enviado 

diretamente para o sistema digital de supervisão e controle da usina. Na época da ocorrência, em 2014, os 

valores chegaram a 1,90mca, sendo que ainda estavam distantes dos primeiros valores de alarme 

comissionados, após esta ocorrência os valores de referência para alarmes foram diminuídos de 2,4 e 

2,9mca para 1,6 e 2,1mca.
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Na avaliação das falhas estruturais, observaram corrosão das peças? Não pensaram em usar revestimentos 

anticorrosivos ou trocar o material das peças por liga de aço inoxidável?

O principal fator que acarretou nas trincas e quebras de segmentos metálicos foi a vibração, sendo que a 

frequência natural estava muito próxima a frequência dos modos de vibrar do painel. Como proteção 

anticorrosiva os painéis novos foram pintados com pintura époxi, já os painéis originais são pintados com 

alcatrão de hulha, o qual possui elevada resistência mecânica. A utilização de aço inoxidável causaria um 

elevadíssimo custo de fabricação do painel, sendo que a causa não é a corrosão.

Quanto tempo levou todo o estudo e implementação da grade 4? Vocês possuem limpa grades? Ele 

continua operacional após o novo projeto?

O estudo em si levou 6 meses, porém, da contratação do serviço de estudo até a confecção de 6 painéis 

novos, até a primeira validação dos dados em operação, foram aproximadamente 2 anos. Não possuímos 

limpa grades.



Grupo : GGT

Título : 4167 - Conjugação do aproveitamento energético de biomassas e de resíduos como forma de incrementar a eficiência e a segurança energética no Brasil

Autor : Abigail Noemi Esquivel Ojeda Empresa :CEPEL
PERGUNTA RESPOSTA

Como é caracterizado a geração térmica proveniente de resíduos sólidos urbanos (RSU) pela ANEEL e CCEE? A Lei 12.305/2010 (Política Nacional de RSU) foi um avanço nesse sentido, mas o potencial dos RSU é muito 

pouco explorado no Brasil. A ANEEL tipicamente o associa à biomassa, mediante a produção de biogás e seu 

aproveitamento, não havendo até o momento uma política regulatório específica para sistemas WtE.

O teste com El-Cid foi utilizado também para avaliar as extremidades do núcleo (região da escadinha)? Caso 

sim, como foram os resultados, já que a interpretação das medições nessa região nem sempre é muito clara.

Sim, foi utilizado o EL CId, e para dirimir duvidas nestas regioes onde a leitura nao e tao boa, faz se o loop 

test

Para reparo do núcleo, qual delta de temperatura é considerado como "ponto quente"? consideramos ponto quente uma temperatura de 10 K maior que as proximidades, para nucleos novos 

temos conseguido ficar em valores menor que 5 K.
Qual a sua opinião sobre re-isolamento de barras do estator que sofreram danos? Reisolaçao de barras ja foram executas pela GE, onde na fabrica a barra tem sua isolação removidas, a barra 

verde corrigida as dimensoes, e depois reisoladas e segue todo o processo de testes de uma barra nova. É 

uma alternativa viável sempre que possivel.

Você não comentou sobre reembaralhar as chapas, este reparo tem sido realizado? Pegar as chapas originais e fazer um trabalho de lizamento para remocao do revestimento original, 

reenvernizar as chapas e montar novamente reembaralhadas foram feitas no passado e nossa experiencia 

nao foi boa. Atualmente nao estamos fazendo este tipo de reparo e tambem o mercado tem evitado este 

tipo de reparo.
Existe alguma restrição para o ensaio de Loop Test com o enrolamento montado? A GE recomenda 1 T para o loop test , para evitar qualquer dano ao enrolamento em caso de vibração 

excessiva e suficiente para detetar pontos quentes. Mas caso solicitado podemos fazer tambem com fluxo 

nominal.
No reparo cosmético é possível usar material isolante (TVE) ao invés de alumínio? Sim, no reparo cosmético pode se tambem utilizar peças de TVE ou outro material em fibra de vidro. O 

Importante é que este material não seja maagnético e que seja possivel a sua fixação no nucleo.

Existe combustível auxiliar, (ex.: Gás Natural), em caso de ocorrência prolongada? Sim, existe um reservatório de Gás natural. O mesmo só é utilizado quando a interrupção é por um longo 

período de tempo. Existe um sistema automático para a transferência para o Gás Natural quando o Gás do 

Alto Forno é reduzido para um determinado nível.

Grupo : GLT

Título : 3178 - A EXPERIÊNCIA DA CEMIG NA INSTALAÇÃO DE CABOS CONDUTORES AÉREOS PARA ALTAS TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - ASPECTOS CONSTRUTIVOS, DE SEGURANÇA E 

CONFIABILIDADE DAS LINHAS

Autor : Giovani Eduardo Braga Empresa :Cemig D
PERGUNTA RESPOSTA

Como assegurar contratos de longos prazos o suprimento dos resíduos sólidos urbanos (RSU)? Este é um importante aspecto e que, no Brasil, depende fundamentalmente da interação com prefeituras 

em virtude da gestão municipal dos RSU. Portanto, há necessidade de criação e/ou aperfeiçoamentos de 

normas e regulamentos que contemplem essa questão.

Grupo : GGT

Título : 4033 - UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE PROTEÇÃO PARA GARANTIR A ESTABILIDADE TRANSITÓRIA DE UMA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA COM UMA UTE DE COGERAÇÃO: ESTUDO DE CASO REAL

Autor : Henrique Fantoni Primo Empresa :SM&A
PERGUNTA RESPOSTA



Baseado na experiência da CEMIG com cabos HTLS , em caso de uma futura utilização que cabo seria 

especificado GAP ou ACCC? Ou experimentaria outro tipo ?

Depende de cada caso, ou até mesmo utilizaríamos a solução com materiais convencionais (cabos padrão). A 

Cemig, por força de lei, deve fazer licitação par aquisição de todo e qualquer material. Para direcionarmos 

para este ou aquele cabo, tem que se ter uma justificativa muito forte. Mas esta solução tem característica 

de ser analisada caso a caso e projetos própios e específicos.

Grupo : GLT

Título : 4326 - Análise de procedimento de manutenção em linha viva e desenvolvimento de soluções para aumento de segurança dos eletricistas

Autor : LuIs adriano de melo cabral domingues Empresa :CEPEL
PERGUNTA RESPOSTA

Estes revestimentos super-hidrofóbicos podem ser aplicados em pinturas? De maneira genérica, sim! Os revestimentos desenvolvidos neste trabalho foram concebidos para serem 

aplicados em substratos de vidro ou porcelana, mas existem revestimentos comerciais disponíveis para esse 

tipo de aplicação.
Qual o valor da pressão exercida pela precisão da raiz do limp? Em que estágio a planta passa a ter essa 

pressão?

Esta pergunta foi endereçada a outro IT

O revestimento super hidrofóbico tem algum efeito positivo ou negativo no corona e no ruído audível , na 

condição após chuva ou seja isolador molhado? O WG 69 citado é do Massoud Farzane sobre "coatings"?

Embora não tenhamos avaliado este parâmetro no trabalho, outros trabalhos na literatura mostraram uma 

diminuição do ruído audível.

Autor : Arthur de Castro Ribeiro Empresa :CEPEL
PERGUNTA RESPOSTA

Pode ser utilizada a mesma técnica para LTs de corrente alternada e CC ( corrente continua)? Embora ainda não tenhamos avaliado a diferença de desempenho destes revestimentos sob CC e CA, 

acreditamos que não há motivos que possam limitar a sua aplicação em CC ou CA.
Esclarecer sobre a aplicação de revestimento superhidrofóbico industrial no Brasil No caso do setor elétrico, não existe revestimento super-hidrofóbico voltado para aplicação em isoladores 

disponível comercialmente. Algumas empresas estão avaliando a eficiência de revestimentos super-

hidrofóbicos que estão em fase pré-comercial. Infelizmente, não tenho informações de como está sendo o 

desempenho destes revestimentos. Os trabalhos existentes na literatura, dos quais tenho conhecimento, 

limitam-se a testes realizados em revestimentos super-hidrofóbicos comerciais que não foram 

desenvolvidos para esta aplicação. Por exemplo, alguns autores testaram revestimentos super-hidrofóbicos 

para vidro autolimpante em isoladores elétricos, avaliando-se o desempenho destes. Como a formulação do 

revestimento não foi originalmente concebida para esta aplicação, o desempenho foi ruim.

Por que foi necessária a troca dos espaçadores da linha? Os espaçadores estavam muito gastos ou com defeito devido ao tempo de uso na linha.

O problema ocorrido com feixe de 3 condutores por fase levou a verificação similar em feixes de 2 e 4 

condutores por fase? Serão adotadas as recomendações para LT de 345, 500 e 765kV com espaçadores-

amortecedores de diferentes fabricantes?

Não verificamos para outras linhas porque foi a primeira vez que o problema foi percebido, pelo menos com 

a intensidade que ocorreu, portanto a análise e a solução foi para a linha Araras-Campinas, que ficou com a 

manutenção (troca de espaçadores) suspensa até que a causa fosse identificada e o problema sanado. 

Porém nas linha com mais de um sub-contudor por fase é possível o desbalanço de corrente nos sub-

condutores, portanto recomenda-se sempre um estudo para verificar a intensidade deste desbalanço. De 

qualquer forma, pela simplicidade de confecção e uso do artefato de equilíbrio destas correntes e pela 

melhoria na segurança que oferece, recomenda-se sempre sua utilização.

Grupo : GLT

Título : 4192 - Desenvolvimento e Avaliação de Revestimentos Super-Hidrofóbicos para Aplicações em Isoladores Elétricos

Grupo : GLT

Título : 3647 - Ensaio de Determinação do Comportamento Vibracional de Cabos Condutores em Linha de Transmissão Experimental



Parabéns pelo trabalho. O autor poderia comentar qual o impacto de se considerar a como balanceada? No 

dia da medição da linha em paralelo estava em operação? Qual a variação entre troncos?

Ao se considerar a linha idealmente transposta, de fato há um pequeno impacto. Há de se investigar a 

proporção desse impacto nos valores obtidos. No dia da medição, o circuito paralelo estava sim em 

operação. Contudo, os valores de impedância considerados como referência foram calculados já 

considerando a influência do circuito paralelo. Sendo assim, nas condições de frequência fundamental, e 

operação normal do sistema, ou seja, fora de condições de falta, esse é um fator que não influencia nos 

resultados obtidos.
Foi consultado o fabricante do TC para avaliação do erro na defasagem angular. Ou mesmo medido num 

equipamento sobressalente da concessionária?

Sim, o fabricante foi consultado, porém não se manifestou. Outra consulta feita ao fabricante foi a 

possibilidade de que fossem disponibilizados os parâmetros elétricos do TC, para que, dessa forma, fosse 

contruído um modelo teórico para avaliação desses erros. Porém, o fabricante não se manifestou quanto à 

essa solicitação.
Os dados Shunt da linha foram calculados? Caso não tenham sido calculados gostaria de saber a opinião do 

autor quanto a possibilidade. Foram observadas grandes variações nas medições online

Os dados shunt de fto foram calculados. Contudo, devido à limitação de espaço no Informe Técnico, e de 

tempo na apresentação, estes não foram divulgados. As discrepâncias observadas para esses valores foram 

menores do que as observadas para a impedância de sequência positiva.

Grupo : GLT

Título : 4207 - ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS ELÉTRICOS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO UTILIZANDO MEDIÇÕES SINCROFASORIAIS

Autor : Lucas medeiros marinho Empresa :ONS
PERGUNTA RESPOSTA

Os valores estimados de Zi e Z0 foram obtidos pelo ATP? Geralmente as maiores discrepâncias na prática 

são para as impedâncias de sequencia zero, que dependem do solo, Favor comentar por que a maior 

discrepância encontrada foi para os parâmetros de sequencia positiva?

Os valores estimados foram obtidos pela metodologia apresentada no trabalho. Já os valores tomados como 

referência, esses são os valores que constam da base da dados de curto circuito do ONS. O que foi feito, foi 

uma validação, por meio do LCC do ATP, para confirmar que os valores da base de dados de curto circuito do 

ONS estavam coerentes. Quanto a observação de que a maior discrepância observada foi a para os 

parâmetros de sequência positiviva, cabe uma maior investigação. Contudo, pode-se atribuir grande parte 

dessa discrepância à diferença angular entre o primário e secundário do TC utilizado no sistema SMSF.

Autor : Marcos jose mannala Empresa :LACTEC
PERGUNTA RESPOSTA

As medições foram realizadas sem a montagem do sistema de amortecimento? Isso foi levado em 

consideração?

As medições foram realizadas em dois momentos, sem amortecedor e na sequencia com amortecedor.

Com a otimização deste processo, seria então ideal consolidar o projeto de cada estrutura após a locação 

definitiva?

Sim. De forma a se obter a otimização global do empreendimento, o ideal seria a definição de soluções que 

atendam simultaneamente todos os aspectos envolvidos nas etapas de projeto, construção e operação da 

linha. Nesse sentido, vale reforçar a importância de se estreitar a comunicação e promover a maior 

integração entre todos os envolvidos nas diferentes etapas da cadeia dos empreendimentos.

A discrepância entre os parâmetros pode ter ocorrido por ter sido modelada apenas a torre típica com um 

vão típico ao invés de se modelar as torres em percentuais de aplicação na LT?

De fato, esse é um fator que pode ter uma pequena contribuição na discrepância observada. Contudo, 

atribuo grande parte dessa discrepância à defasagem angular dos TC utilizados.

Grupo : GLT

Título : 3338 - Inteligência Artificial aplicada ao projeto de estruturas para linhas de transmissão

Autor : Pedro Henrique Rocha de Menezes Braga Empresa :ENGETOWER
PERGUNTA RESPOSTA



Autor : aNDRE hOFFMANN Empresa :Fasttel
PERGUNTA RESPOSTA

Houve resistência em aprovação por parte da ANEEL/ONS? R Na Transmissão da Cemig GT, cerca de 50% dos transformadores e reatores se encontram em fim de vida 

útil. Normalmente, a Cemig não tem realizado investimentos para extensão de vida útil de equipamentos, 

tendo ocorrido que alguns equipamentos estão operando acima da vida útil regulatória cabendo aos 

mesmos apenas as parcelas de remuneração de O

Grupo : GLT

Qual arranjo de redes neurais utilizado? Quantas camadas ocultas? Foram realizados diversos experimentos visando o melhor ajuste da arquitetura da rede além de estratégias 

de calibração de seus hiperparâmetros. Por fim, adotou-se uma RNN (Regression Neural Network) com 3 

camadas ocultas, possuindo 30 neurônios na primeira camada, 15 na segunda e 5 na terceira.

Grupo : GLT

Título : 3661 - LPNE DE 1670 MW COM SUBFEIXES DE CONDUTORES (SPLITFEX).

Autor : Clerisson Marcos da Paz Oliveira Empresa :BELO MONTE TE
PERGUNTA RESPOSTA

Existe a possibilidade de reduzir a tensão de operação para 600kV e possibilitar o trabalho ? Prezado Daniel, sim, existe a possibilidade de redução de tensão para 600kVCC, porém devido a necessidade 

de atendimento integral ao edital, a BMTE será penalizada e cobrada pelos órgãos regulatórios caso não 

transmite a tensão total de 800kVCC, sendo assim devido a fatores econômicos, a BMTE não optou por 

reduzir sua tensão de operação.

Vocês chegaram a avaliar todos os esforços mecânicos ocorridos na extremidade da misula com a instalação 

e operação do jugo?

: Prezado Gerson, sim, foi consultado todos os fornecedores de estruturas da BMTE, onde constatou-se que 

a estrutura não sofreria qualquer dano devido a instalação do ferramental, inclusive com o uso de calços 

projetados afim de não ofender as cantoneiras e chapas das mísulas.

De que forma o desligamento em outro ponto da LT, afastado do local de trabalho, interfere no serviço de 

substituição de isoladores?

Não interfere,. Como não há o religamento da LT, não existe o risco de surto no local de trabalho.

Foi dito várias vezes que não existem normas para LT 800kV. Em relação a LTs 600kV temos mais de 30 anos 

de experiência. Em que aspectos essencialmente os critérios de manutenção em Linha Viva para 800kV CC 

difere daqueles para 600kV CC?

A classe de tensão mais alta e as geometrias envolvidas no arranjo. Os ensaios foram importantes para 

garantir a segurança dos eletricistas durante os trabalhos de manutenção.

Grupo : GLT

Título : 3651 - MANUTENÇÃO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO ULTRA-ALTA TENSÃO 800 kVCC - DESAFIOS E SOLUÇÕES DE ENGENHARIA

Título : 3698 - Manutenção em linha energizada de corrente contínua ±800 kV – avaliação experimental da distância de segurança

Autor : jose antonio daffonseca santiago cardoso Empresa :CEPEL
PERGUNTA RESPOSTA

No caso de cadeia de isoladores estar fortemente poluída e haver seis isoladores quebrados, não há risco de 

considerarmos o restante da cadeia suficiente para garantir o perfeito isolamento?

Como o serviço de manutenção só é realizado com umidade relativa baixa, a poluição não interfere no 

isolamento.

A instalação do julgo foi avaliada junto ao projetista das estruturas para respeitar-se o comportamento do 

modelo de treliças?

R: Prezado Jean, sim, foi consultado todos os fornecedores de estruturas da BMTE, onde constatou-se que a 

estrutura não sofreria qualquer dano devido a instalação do ferramental, inclusive com o uso de calços 

projetados afim de não ofender as cantoneiras e chapas das mísulas.



Com toda esta tecnologia aplicada no projeto das torres, em que fase do projeto é contemplada a etapa de 

manutenção de linhas de transmissão?

A etapa de manutenção de linhas é realizada após toda a construção da linha, mas o planejamento com o 

detalhamento dos detalhes construtivos necesários para operações de içamento, de lançamento de cabos 

são definidos juntamente com o dimensionamento das estruturas e assim estas informações podem estar 

disponiveis no modelo construtivo, bem como instruções e procedimentos para realização de manobras e 

operação da linha. Além disto os modelos 3D possuem como característica intrinsecada a melhor 

visualização e compreensão dos detalhes construtivos da estrutura.

Pode-se pensar em desenvolver projetos singulares para cada torre em uma LT, ou seja, uma aplicação 

específica para cada torre, com fabricação única.?

Pode-se pensar sim. Mas este processo não seria viável para algumas partes da cadeia, como por exemplo 

os Fabricantes, que se utilizam da larga escala de fabricação para viabilizar seus processos. Além disto vale 

mencionar a dificuldade de logistica na construção da linha, etc..

Qual o prazo para implementação desta tecnologia 4.0 no projeto de torres, desde que a Engetower iniciou 

essa adaptação?

A Engetower já entrega projetos utilizando esta tecnologia.O prazo para o desenvolvimento dos projetos 

utilizando esta tecnologia depende de cada tipo de estrutura, mas já está disponível.

Qual é a quantidade de técnicos prevista para a realização de manutenção em linha viva nesta LT 800kV CC? R: Prezado Ricardo, vamos utilizar uma equipe de 12 técnicos/ eletricistas, para realização das atividades de 

manutenção em linha viva.

Grupo : GLT

Título : 3339 - Projeto, fabricação e montagem de estruturas para LTs na era da Indústria 4.0 e Internet das Coisas

Autor : Pedro Henrique de Oliveira liberato Empresa :ENGETOWER
PERGUNTA RESPOSTA

Qual tem sido o índice de quebra de isoladores até agora observado? Já foi necessária troca de isoladores? 

Quanto tempo leva uma troca de cadeia?

R: Prezado José Henrique, o índice de quebra dos isoladores da LT 800kVCC esta acima do previsto em 

contrato, porém o fornecedor esta trabalhando e realizando pesquisas afim de poder descobrir a causa da 

quebra dos isoladores e nos apresentar a solução. Sim, realizamos a troca de 88 isoladores ao longo da LT, 

aproveitando desligamentos programados da LT. Para substituir a cadeia com a linha desenergizada, 

necessitamos de no minimo duas horas para cada polo.

Como a IEC 895 ainda não contempla vestimentas para 800kV cc, A LT tem isenção de parcela variável ? R: Prezado Ricardo, infelizmente não, caso solicitarmos desligamentos para troca de isoladores, a BMTE 

pagará PV correspondentes aos períodos desligados.

Grupo : GLT

Título : 4724 - RECAPACITAÇÃO DA LD 138 kV TRINDADE - DESTERRO - ANÁLISE E EXPERIÊNCIA DA CELESC-D NA UTILIZAÇÃO DE CABOS DE BAIXA FLECHA E ALTA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

Autor : MAURICIO CARGNELUTTI VENTURINI Empresa :CELESC
PERGUNTA RESPOSTA

Qual a metodologia utilizada para verificação estrutural da LT recapacitada? Inserimos as características do elétricas e mecânica do cabo HTLS no software interno que a Celesc 

Distribuição possui para projeto de LDs. Geramos novas tabelas de esticamentos (trações) e verificamos 

resultados de flechas e fundações. O resultado foi satisfatório para ambos os casos, no caso das flechas as 

alturas cabo-solo previstas na NBR-5422 foram respeitadas e as cargas nas fundações não ultrapassaram as 

cargas do projeto original da LD.



Em todos os nomogramas do trabalho, os eixos dos nomogramas são mostrados em MW. Poderia comentar 

sobre outras varáveis que podem ser utilizadas como eixos do nomograma no Anarede?

Segundo descreve o manual, a versão atual do ANAREDE permite que nos eixos dos nomogramas, além dos 

grupos tradicionais grupos de geração G1, G2 e G3, sejam utilizados um fluxo MW ou o somatório de fluxos 

MW de um conjunto de linhas de transmissão ou transformadores, o que permite monitorar a variação de 

um grupo de geração versus o fluxo de interligação entre duas regiões geográficas distintas de um sistema 

elétrico de potência. Outra possibilidade de variável nos eixos dos nomogramas é a carga, o que é uma 

diferencial da região de segurança do ANAREDE, pois a premissa básica de uma região de segurança padrão 

é não alterar a carga. O ANAREDE permite este tipo de avaliação, ampliando a possibilidade de análises que 

podem ser realizadas com as regiões de segurança tradicionais.

Grupo : GOP

Título : 3699 - Desenvolvimento e Utilização da Arquitetura OPC UA no Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia - SAGE

Autor : Ruy Magalhães Britto Empresa :CEPEL
PERGUNTA RESPOSTA

O custo da obra foi 55% abaixo do orçado (referencia) . Houve questionamentos dos agentes regulador e 

planejador? Como a Celesc explicou e justificou a diferença de custo junto aos agentes citados?

O custo final da obra foi 55% abaixo do estimado devido aos descontos obtidos no pregão eletrônico para 

aquisição do cabo e ferragens ter sido significativamente inferior ao orçado originalmente, mesma situação 

que ocorreu na concorrência pública para contratação dos serviços de execução. A Celesc, a partir deste 

fato, está revendo os seus custos médios de construção de LD/km especialmente para recondutoramentos e 

recapacitações. As consequências perante o agente regulatório serão aferidas em 2020 quando da Revisão 

Tarifária em nossa empresa.

Grupo : GOP

Título : 4791 - AVALIAÇÃO DA PENETRAÇÃO DE GERAÇÃO EÓLICA A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE REGIÕES DE SEGURANÇA ESTÁTICA

Autor : Ricardo mota henriques Empresa :UFJF
PERGUNTA RESPOSTA

Já está confiável o envio de controle via OPC-UA no SAGE? Como é o retorno em caso de falha? Sim. O envio de pedidos de controle pelo cliente conversor de protocolo do SAGE já está sendo utilizado em 

sistemas de produção. Ele foi incorporado na versão 3.00 do conversor cOpcUA sendo que melhorias foram 

adidionadas até a atual versão 3.02. As notas de atualização estão transcritas abaixo. A sinalização de falha 

de dá através das notifiações de erro padronizados para o serviçco WriteResponse pela norma OPC UA, 

além dos recursos específicos do SAGE de verifiação de término de um controle, habilitados pela 

configuração do atributo CGS.RSULT.

A performance da vazão de dados pelo barramento de serviços tem alguma limitação intrínseca do 

protocolo?

A rigor, não existem limitações intrinsecas definidas norma do OPC UA. Existem, contudo, alguns itens de 

configuração no servidor, normalmente negociados on-line durante o estabelecimento do secure-channel 

entre cliente e servidor, para os tamanhos máximos de PDU (protocol data unit), de chunk (partes de uma 

PDU), assim como outros itens relativos aos objetos ServierCapabilities e OperationLimits, informados pelo 

servidor em Properties associadas a esses objetos, tais como: MaxArrayLength, MaxStringLength, 

MaxNodesPerRead, MaxNodesPerWrite, MaxNodesPerMerhodcall, MaxNodesPerBrowse, 

MinSupporte4dSamplerate, MaxBrowseContinuationPoints, etc.

Grupo : GOP



Grupo : GOP

Título : 3706 - PLANEJAMENTO ANUAL DA OPERAÇÃO DE CONTROLE DE CHEIAS EM APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS: ESTUDO DA ESTACIONARIEDADE HIDROLÓGICA

Autor : PRISCILLA DAFNE SHU CHAN Empresa :CEPEL
PERGUNTA RESPOSTA

Como é avaliado o impacto da qualidade da série de dados pluviométrico nas análises? Os dados de vazões diárias utilizados neste estudo foram fornecidos pela equipe do ONS que realiza o 

Estudo de Prevenção de Cheias (EPC), sendo os mesmos utilizados no EPC. Neste trabalho, não se buscou 

avaliar a qualidade dos dados pluviométricos/fluviométricos ou questionar o processo de naturalização dos 

dados de vazão realizado pelo ONS.

Autor : YGHOR PETERSON SOCORRO ALVES DA CUNHA Empresa :ELETRONORTE
PERGUNTA RESPOSTA

A análise de ocorrência se encerra com o carregamento do SIPER ou ainda existe uma área de estudos 

especiais? Que tipo de análises são feitas?

Via de regra a maior parte das ocorrências tem seu processo de análise concluí ido juntamente com o prazo 

do SIPER. No entanto, cada ocorrência tem sua particularidade e aquela em que não foi concluídas até as 

quarta-feiras permanecem classificadas internamento como "Em análise" e são geradas recomendações 

para as áreas responsáveis para conclusão do processo de análise. A equipe de Pós Operação controla e 

supervisiona o atendimento dessas recomendações e busca a adequada correlação com o SIPER, a 

posteriori.
A entrada do WCM mudará o processo de análise de ocorrência na Eletronorte? O processo de análise em si não muda. O registro das ocorrências e classificações seguirá a nova rotina. A 

equipe de desenvolvimento está trabalhando na integração dos sistemas de forma a atender as 

necessidades da empresa.

Título : 4673 - MELHORES PRÁTICAS: REVOLUÇÃO NA ELETRONORTE NA GESTÃO DO DESEMPENHO OPERACIONAL, ESTATÍSTICA DE DESLIGAMENTOS FORÇADOS, ANÁLISE DE PERTURBAÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES

Em se tratando de novas usinas que majoritariamente são fio d\'agua, ou seja não há reservatório, como é 

ou será feito o controle de cheias?

Essa metodologia de controle de cheias utilizando os reservatórios das UHEs do SIN realiza a proteção de um 

ponto de controle (local onde existe uma restrição de defluência máxima de forma a proteger a região a 

jusante) através da alocação de volumes de espera nos reservatórios do conjunto de usinas (de 

regularização) que realizam controle de cheias e que se localizam a montante deste ponto de controle. 

Portanto, não é possível alocar um volume de espera em uma usina a fio d’água. No entanto, caso existam 

UHEs de regularização a montante desta UHE a fio d’água, é possível realizar o controle de cheias adotando 

está metodologia. Caso não existam, o controle de cheias deve ser feito de outra maneira, tais como obras 

de engenharia, sistemas de alertas, etc.

Quando é feita a estimação da função dos valores extremos perde-se a correlação/dependência das vazões 

incrementais dentro do mesmo sistema hídrico? Como saber se está sendo levado em conta isso? O uso de 

cópulas entre as funções de distribuição poderia ser a solução?

A modelagem de geração de cenários de vazões diárias utilizada na metodologia de controle de cheias 

considera um modelo estocástico multivariado que representa a correlação entre as séries de vazões diárias 

dos aproveitamentos, não tendo necessidade de utilizar a função de cópula. No trabalho, foram utilizadas 

séries de vazões máximas anuais das médias de 10 dias apenas para representar a necessidade de volume 

de espera desta bacia.



Grupo : GOP

Título : 3721 - Programação Dinâmica Dual Assíncrona - aplicação ao problema de planejamento de curto/médio prazos da operação hidrotérmica

Autor : LILIAN CHAVES BRANDAO DOS SANTOS Empresa :CEPEL
PERGUNTA RESPOSTA

O PDDA e PDDPA convergem para o ótimo global? A PDDA e a PDDPA, apesar de não gerar a mesma sequencia de pontos, preservam as propriedades de 

convergência do algorítimo da PDD, dado que iterações da PDD são realizadas de forma implícita no 

método. A PDD possui convergência finita para este tipo de problema que está sendo resolvido.

Grupo : GOP

Título : 4415 - Planejamento da Operação da Interligação Norte-Sudeste com os Elos CCAT Xingu - Estreito e Xingu - Terminal Rio

Autor : Rafael Zymler Empresa :ONS
PERGUNTA RESPOSTA

Qual será a contribuição da recapacitação dos bancos de capacitores da interligação Norte-Sudeste para o 

SEP? As principais vantagens serão nas contingências?

A substituição dos capacitores série da interligação trará ganhos significativos aos limites da rede CA na 

interligação norte-sudeste considerados, principalmente em regime, visto que atualmente uma das 

limitações do FNS é a sobrecarga no capacitor série entre as subestações de Itacaiúnas e Colinas. No 

entanto, só será possível elevar os limites após a substituição completa dos capacitores de toda a 

interligação norte-sudeste. No caso do SEP relacionado a perda de um dos bipolos de Xingu, a troca dos 

capacitores não será capaz de elevar significativamente valores de FNS restritos em função da possibilidade 

de abertura da interligação, pois nesses casos apenas a entrada das subestações e linhas de transmissão 

previstas poderão solucionar o problema definitivamente.

Como a presença de UHEs com séries de vazões diárias será incorporada nos modelos de controle de 

cheias?

No caso específico desse estudo (bacia do rio Paraná até Porto São José), apenas a sub-bacia do rio 

Paranapanema apresentou um comportamento não estacionário. Entretanto, o teste multivariado não 

detectou presença de não-estacionariedade e, portanto, não se pretende alterar a utilização das séries no 

controle de cheias. Este trabalho foi apenas para identificação de presença de não estacionariedade. Ainda 

não foi formulada uma proposta para a incorporação do comportamento não estacionário nos modelos de 

controle de cheias que por ventura venha a ser identificado em estudos de outras bacias.

Seria possível utilizar a ferramenta de previsão de vazão em outras bacias, como a do rio Madeira por 

exemplo?

Sim. O modelo utilizado, MGB - IPH, pode ser calibrado para outras bacias, desde que elas sejam 

suficientemente grandes. É importante destacar a necessidade de se contar com uma série de dados de 

chuva e de vazão representativa para a calibração e validação do modelo.

No PDD assíncrono, como funciona o acoplamento temporal entre os estágios? Se resolvo todos os nós ao 

mesmo tempo e se minha solução é dependente de um estado anterior, qual estado anterior eu uso?

O acoplamento temporal não se dá em uma iteração e sim entre as iterações. Dessa forma ao longo das 

iterações é possível encontrar soluções viáveis onde há o acoplamento temporal entre os períodos.

Grupo : GOP

Título : 3949 - SISTEMA DE PREVISÃO DE VAZÕES POR CONJUNTO DA USINA DE ITAIPU: DESENVOLVIMENTO E PRIMEIRAS ANÁLISES

Autor : MARIANA MARIA WERLANG Empresa :ITAIPU
PERGUNTA RESPOSTA



Grupo : GPL

Título : 4770 - Análise de margem de escoamento sob o ponto de vista de planejamento estratégico para os agentes de geração

Autor : Carmem lÚcia tavares Empresa :ANDESA
PERGUNTA RESPOSTA

Para realizar avaliação das margens a autora utilizou as premissas de cálculo das notas técnicas dos leilões 

(NT do ONS e da EPE) ou utilizou as considerações/premissa do acesso convencional?

As premissas consideradas foram as adotadas no processo de obtenção de Parecer de Acesso convencional.

Um grande avanço da previsão de probabilística é responder a questão da probabilidade do nível/vazão 

exceder determinado limite. Existe essa possibilidade com o método utilizado neste trabalho?

O presente trabalho tratou exclusivamente da incerteza da previsão de chuva. Adicionalmente, foram 

tratados somente poucos modelos numéricos de tempo. Faz-se necessário se constituir um ensemble com 

probabilidades realistas para aferir a real incerteza da previsão numérica de tempo. Adicionalmente, é 

necessário avaliar as outras incertezas existentes no modelo (programação de descargas das usinas a 

montante, método de propagação de vazões, modelagem dos processo de transformação de chuva em 

vazão, curvas-chave...). A equipe de hidrologia de Itaipu trabalha no mapeamento e estimativa de cada uma 

dessas incertezas e almeja chegar nesse nível de previsão operacional.

A previsão de consenso utiliza a infomrmação disponibilizada nos ensembles de de previsão de tempo? Sim, a previsão de consenso utiliza todas as informações disponíveis pelo previsor, aliadas ao sua 

experiência. Naturalmente, os resultados dos modelos numéricos de tempo criam uma espécie de viés na 

previsão do consenso, uma vez que o previsor utiliza essas informações para a sua definição de previsão. A 

análise dos resultados indica que, se considerarmos as métricas determinísticas, a previsão de consenso 

gera melhores resultados que todos os membros do ensemble, ou seja, a experiência do previsor melhora 

os resultados.

Grupo : GPL

Título : 4444 - Avaliação do Comportamento da Geração Eólica e sua Representação nos Estudos Elétricos de Médio Prazo

Autor : elíbia teresa moreira colaço Empresa :ONS
PERGUNTA RESPOSTA

Foi mencionado durante a apresentação que as avaliações das margens servem reduzir as incertezas 

relativas ao acesso dos projetos, em especial no caso das antecipações de acesso dos vencedores do "A-6". 

Quando antecipação está associada a uma troca de ponto de conexão, esta incerteza não aumentaria 

substancialmente? Qual a opinião da autora sobre as antecipações de conexão em seccionamentos de linha 

sob a ótica da incerteza do acesso?

Na nossa experiência, não verificamos essa solicitação de mudança de ponto de conexão para os 

empreendimentos vencedores do leilão A-6 por parte dos nossos clientes. Observamos que o 

seccionamento acaba sendo mais atrativo para o acessante quando ele tem um potencial muito elevado na 

região do seccionamento e a subestação mais próxima não tem capacidade de escoamento da potência 

desejada.
Para obter os valores estimados das margens nas subestações avaliadas, a autora utilizou a nova 

funcionalidade de cálculo automático de margens desenvolvido pelo CEPEL ou foi realizada análise 

"manual"? Por quê?

Foi realizada a análise automática a princípio, porém para a obtenção dos valores finais apresentados foi 

realizada o ajuste manual. Os valores elevados encontrados nas análises foram melhor explorados através 

do ajuste manual.
Em seus resultados, você comenta que os barramentos candidatos analisados formam subárea, uma vez que 

possuem o mesmo limitante. Mas como foi feito o incremento nos três barramentos? Separadamente ou 

em conjunto? Sendo em separado, como vocês analisam o impacto de um barramento em outro? 

Adicionalmente: foram analisadas quantas contingências?

A premissa deste trabalho considera apenas o cálculo individual por barramento. Não avaliamos o critério 

de subárea e área estabelecidos pelo ONS junto com a EPE. Achamos importante destacar que eles formam 

uma subárea e fazem parte da mesma área porque apresentaram a mesma restrição. Quando o cliente 

solicita avaliar o impacto de um barramento sobre a margem do outro, ai consideramos as diretrizes 

estabelecidas pelo ONS junto a EPE para o cálculo de subárea e área. Foram avaliadas 38 emergências, 

conforme descritas no artigo.



O ONS já poderia definir alguns projetos de reforços de transmissão no submissão nordeste? Anualmente, o ONS emite o Plano de Ampliações e Reforços - PAR, consistindo todas as indicações de 

ampliações e reforços no SIN, em consonância com o planejamento da EPE, necessários para a operação do 

sistema elétrico em um horizonte de 5 anos. Assim como o atendimento à carga, também são contemplados 

no âmbito do PAR os estudos de escoamento de geração eólica e fotovoltaica, notadamente com maior 

relevância no desempenho do Subsistema Nordeste.

Em relação a avaliação dos solares, o ONS têm previsão de inclusão de geração distribuída ou somente as 

UFVs centralizadas?

Atualmente, o ONS detém dados consistidos para as UFVs centralizadas ou conectadas na rede de 

distribuição com impacto sistêmico. Todavia, com o advento da geração distribuída e o forte impacto na 

operação do SIN, o ONS já está trabalhando em como incorporar informações dessa geração, tanto no 

âmbito das simulações dos estudos elétricos como nas previsões de carga, de modo a aprimorar o 

planejamento, a programação e a operação do sistema elétrico.

Grupo : GPL

Título : 3704 - Estimativa de contribuição das usinas solares fotovoltaicas no atendimento à ponta

Vocês citaram a mudança de premissas de geração para estudos elétricos (PAR, PEL). Qual a periodicidade 

de revisão destes critério? Há algum gatilho para revisões?

As premissas de geração e a concepção de cenários para estudos elétricos são rediscutidas a cada início de 

um novo ciclo do PAR/PEL, ou seja, com periodicidade anual. Adicionalmente, a avaliação do 

comportamento da geração eólica e fotovoltaica é revisada minimamente a cada ano, após o fechamento de 

um novo ano de histórico. Todavia, cumpre destacar que em muitos casos os critérios são mantidos, dado 

que não foi verificada nenhuma alteração relevante. Como grande exemplo de gatilho para revisões e novas 

discussões sobre o assunto, podemos citar os Leilões de Margem, dada a relevância desses certames para o 

setor elétrico.

Como foram determinados os cenários de preço de carbono? Foi rodado outro cenário com preços mais 

baixos, como 10U$/tCO²?

Os cenários foram determinados utilizando um preço-sombra definido pelo “Report of the High-Level 

Commission on Carbon Prices”, que buscou determinar preços a serem praticados visando a transição para 

uma economia global de baixo carbono em que possa ser alcançado o objetivo de limitar o aquecimento 

global ao aumento da temperatura média do planeta à 2 graus celsios, e sem causar impactos muito 

significativos no desenvolvimento das economias dos países.

Título : 3767 - Incorporação do custo da água e do carbono no planejamento energético de longo prazo

Autor : Alexandre Mollica Medeiros Empresa :CEPEL
PERGUNTA RESPOSTA

Qual foi a dificuldade em obter estudos nacionais sobre análise de ciclo de vida das fontes energéticas? Durante a revisão bibliográfica realizada verificou-se que haviam lacunas na literatura científica em relação à 

publicações sobre estudos de análises de ciclo de vida de emissões de GEE (pegada de carbono) de fases da 

cadeia energética brasileira.

Autor : Cristiano saboia ruschel Empresa :EPE
PERGUNTA RESPOSTA

Durante o estudo foi identificado o fator de capacidade médio das usinas fotovoltaicas por região? Neste estudo, analisou-se o comportamento de 15 usinas fotovoltaicas dispersas pelo país, em duas regiões. 

Apesar de não se ter explicitado o fator de capacidade médio por região, este foi considerado indiretamente 

na obtenção dos resultados. Algumas informações relativas a Fator de Capacidade médio dos projetos são 

publicadas em Notas Técnicas relativas aos leilões de energia. A mais recente disponível até o momento é a 

No. EPE-DEE-NT-091/2018-r0, estando a versão do ano de 2019 em elaboração.

Grupo : GPL



É correto considerar o processo natural de evaporação como consumo de água? Foi considerado também o 

consumo de água por outras fontes? ( Ex. a fonte solar utiliza água para limpeza dos painéis).

Com relação a fonte hidrelétrica, ressalta-se que existe uma discussão quanto a contabilização integral da 

evaporação dos reservatórios como consumo de água das usinas hidrelétricas. Apesar de existir uma perda 

de água (ou consumo) por evaporação, de acordo com (9), (10) e (11), dado que os reservatórios das usinas 

hidrelétricas também são utilizados para outros usos, surge a questão quanto a razoabilidade de se 

considerar toda a perda de evaporação apenas para a geração de energia. O último relatório pleno de 

Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil da Agência Nacional de Águas (12) usa o termo uso consuntivo 

múltiplo da água para a evaporação líquida, uma vez que os reservatórios podem atender diversas 

finalidades, em que pese a preponderância da geração de energia. O documento “Water for Energy” (13) 

levanta alguns pontos relevantes a serem considerados nesta discussão, dos quais destacamos: (i) 

evaporação é maior em áreas áridas, onde os reservatórios geralmente servem para armazenar e prover 

água que de outra forma não estaria disponível. OBS- os números correspondem à referencias bibliograficas 

citadas no texto do artigo.

Os projetos hidrelétricos se esgotaram ao longo do horizonte do estudo? O potencial hidrelétrico disponível baseou-se na cesta de projetos ofertada pelo PDE. Em alguns dos 

cenários ouve um esgotamento sim, quando toda a potência disponível foi instalada. Nesses casos o modelo 

Matriz teve de recorrer a outras fontes.

Grupo : GPL

Título : 4585 - Reforços e melhorias: um desafio para o planejamento elétrico

Autor : RAFAEL MONTES FONTOURA Empresa :CEMIG GT
PERGUNTA RESPOSTA

Grupo : GPL

Título : 4334 - Proposta de Instalação de Baterias no Litoral do Estado de São Paulo

Autor : Marcos Rodolfo Cavalheiro Empresa :CTEEP
PERGUNTA RESPOSTA

Foi realizado algum estudo de aumento de capacidade das linhas como recondutoramento, monitoração em 

tempo real ou linhas com potência elevada LPNE? Geralmente são alternativas mais baratas que BESS.

Realmente a solução mais barata seria a reconstrução, recapacitação ou recondutoramento das LTs 

provenientes das fontes que atendem o Litoral. Contudo, a região por onde descem as LTs atuais são em 

trechos de serra do mar, com difícil acesso e dentro da área de elevada proteção ambiental, sendo inviável 

tanto as obras para aumento de capacidade (aumento da faixa de servidão), quando a abertura de picadas 

para acesso das equipes relacionadas. A titulo de conhecimento tivermos uma torre da LT 138kV Santo 

Ângelo - Rio Pardo que caiu por um desmoronamento de solo em 2016 e a substituição desta torre durou 6 

meses devido às dificuldades ambientais para a recuperação da mesma (acesso de equipe e materiais 

somente por helicóptero, perfuração de rochas para a nova base da torre, etc).

Grupo : GPL

Título : 3806 - Plano Nacional de Energia 2050 - Integração Energética da América Latina

Autor : Diego Pinheiro de Almeida Empresa :EPE
PERGUNTA RESPOSTA

Neste trabalho vocês avaliaram a necessidade de instâncias de mediação por órgãos internacionais para 

viabilizar o acordo?

Sim. São necessárias as participações das chancelaria, de órgãos de fomento da integração latino-americana, 

dos entes reguladores, operadores, planejadores e licenciadores dos países envolvidos para um 

delineamento de rotas seguras e eficazes na promoção da integração eletroenergética da América Latina.



Quais critérios utilizados pela Cemig para priorização da substituição de equipamentos em fim de vida útil? O critério envolve o diagnóstico do equipamento com análise da probabilidade de falha versus impacto 

(risco). Neste contexto são avaliados o risco de falha, atendimento ao sistema, condições efetivas de 

manutenção corretiva e preditiva, custos de manutenções, perda de receita associada a função de 

transmissão. Estas informações são alocadas numa ferramenta para estabelecimento de indicador ICOT - 

índice de confiabilidade de instalações de transmissão que oferece uma quantificação da real situação dos 

equipamentos da transmissão.

O que o trabalho considera vulnerabilidade e resiliência? Define-se vulnerabilidade de um sistema como aquele capaz de se computar a ocorrência de uma falha uma 

vez iniciada a sua ocorrência. No caso de UHEs podemos citar os seguintes fatores: eventos climáticos 

severos de secas ou cheias, redução de reservatórios de regularização, assoreamento de reservatórios, 

compartilhamento de água, etc. Já resiliência pode ser definida como a capacidade de resistir a fatores 

adversos e recuperar-se rapidamente. Por exemplo, no caso de usinas a fio d´água a resiliência pode 

diminuir de forma significativa a partir de usos consuntivos. Sendo assim, é importante que nos estudos de 

dimensionamento energético-econômico de UHEs seja apresentada uma métrica relacionada a resiliência. 

Na apresentação foi proposta um procedimento para calculá-la embora, infelizmente, não contida no IT em 

razão de limitação de páginas. Estamos ao inteiro dispor para maiores esclarecimentos por meio do email 

informado.

Quais desafios a Cemig têm encontrado para compatibilizar o planejamento da execução das melhorias com 

as restrições de desligamento ONS?

A Cemig GT possui diversas obras de reforços e melhorias e a compatibilização da execução com as 

restrições do ONS apresenta uma série de desafios. O atendimento aos níveis de confiabilidade mesmo na 

condição de rede incompleta é o grande desafio. Há que se reavaliar alguns critérios de contingência 

aplicados para aprovação do desligamento (como perda de transformador com falha de disjuntor) pois tais 

critérios podem ser excessivamente severos para aplicação nesta condição de rede incompleta, já fragilizada 

pela natureza da configuração. Essa condição acarreta desdobramentos, originando desafios como 

restrições de períodos para os desligamentos, simultaneidades não compatíveis, e desligamentos que 

concorrem com desligamentos de outros agentes.

Grupo : GPL

Título : 3499 - Um Olhar sobre o Dimensionamento Energético Econômico de Aproveitamentos Hidroelétricos de Médio e Grande Porte num Ambiente de Transição Energética

Autor : Luiz Claudio Gutierrez Duarte Empresa :GLOBAL PM
PERGUNTA RESPOSTA



Autor : FELIPE CASTELAR TORRES SILVA Empresa :ELETRONORTE
PERGUNTA RESPOSTA

Vocês tiveram algum resultado de análise com PMU? Sim. Houve utilização dos dados de PMU em análises preliminares na abertura da interligação Acre-

Rondônia com o SIN em agosto de 2019.

Grupo : GPC

Quando foi citada a possível mudança de período crítico a mudança na garantia física foi citado para fins de 

dimensionamento ou para revisar a garantia física do parque existente?

O objetivo dos autores é alertar para a possibilidade da existência de um novo período crítico. Sua 

consecução pode alterar as garantias físicas da UHES. Tal fato pode ocorrer em razão do bloco hidráulico, 

advindo do Newave pelo critério probabilístico, ser alocado nas UHEs a partir de um fator de ponderação 

originado de um critério determinístico (razão entre a energia firme local e o ganho de energia firme do 

sistema). No informe técnico apresentado, a partir de simulação dos modelos Suishi (versão 13) e MSUI 

(versão 3.5), com configuração de referência baseada no deck de garantia física do Leilão A-4 de 2019, foi 

mostrada uma forte tendência de mudança. Quanto ao dimensionamento energético-econômico não existe 

nenhuma mudança metodológica caso seja mantido o critério determinístico. Entretanto, como comentado 

no texto, se um projeto apresentar um grande número de máquinas o benefício energético deverá ser pela 

energia firme equivalente (caso de projetos de UHEs na região Norte com baixas quedas). Com relação aos 

custo marginais de dimensionamento de energia e ponta propomos ser conveniente sua sinalização no PDEE 

tendo como referência o custo marginal por período e não o custo marginal de expansão. Para isso, caso 

seja possível, deve-se trabalhar com o Modelo de Decisão de Investimento, em períodos quinquenais, com 

uma configuração de longo prazo (eg. Plano 2050) ou com o modelo de Matriz Elétrica do Cepel. Tal 

procedimento é parecido ao realizado no passado pelo modelo Deselp nos estudos relativos aos Planos 

2010 e 2015. Por último, mas não o menos importante, recomenda-se uma adaptação para a Indústria de 

Energia Elétrica Brasileira a do custo nivelado de eletricidade ajustado ao valor (VALCOE - Value-adjusted 

Levelized Cost of Electricity), desenvolvido pela International Energy Agency no documento "World Energy 

Model Documetantion - 2018 version". Este indicador tem a vantagem de ser neutro quando se compara 

diferentes tecnologias de geração de energia.

Grupo : GPC

Título : 4684 - A experiência da INTESA/Eletronorte na implantação de unidade de medição sincrofasorial (PMU) no COMC-LT7-03 e integração com os concentradores (PDC) do ONS - Dificuldade e 

soluções

Com a aplicação do protocolo IEC61850, vocês estão preparados para receber Sample Values para medição 

de faturamento?

Será necessário avaliar a questão e acompanhar a evolução do tema e eventualmente realizar adaptações 

para realizar as coletas.

Grupo : GPC

Título : 4478 - AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE DA PROTEÇÃO ENTRE OS DIVERSOS TIPOS DE TOPOLOGIAS DE LIGAÇÃO DE BANCOS DE CAPACITORES

Título : 3163 - AUTOMAÇÃO DA COLETA DE DADOS DE MEDIÇÃO - APLICAÇÕES PARA FATURAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DO MERCADO

Autor : DALMIR CAPETTA Empresa :CCEE
PERGUNTA RESPOSTA

Qual o plano da medição inteligente do cenário das subestações digitais? A definição da utilização das tecnologias, prazos e respectiva implantação está em geral à cargo das 

empresas de distribuição e transmissão. Considerando que a Câmara necessita dos dados de medição para 

fins de contabilização do mercado e repasse ao ONS para cálculo do MUST, é necessário acompanharmos as 

tendências e evoluções e realizar adaptações em nossos processos, sistemas e operação.



A GE tem alguma forma de identificação de elementos queimados além da corrente de desbalanço? A GE tem medidores de capacitância para facilitar a medição das unidades e um novo sistema de 

identificação de falhas está em processo de desenvolvimento com previsão de lançamento para o próximo 

ano.
O autor acredita que pode existir um isolante térmico, a ser inserido entre a carcaça e os elementos, de 

modo a mitigar substancialmente as variações de temperatura?

Não temos referências sobre a utilização deste tipo de material, mas seria possível a utilização de tintas que 

possam refletir a radiação solar, reduzindo o aquecimento interno. A utilização de isolantes térmicos não é 

indicada, uma vez que o aquecimento natural interno da unidade deve ser dissipado na própria caixa do 

capacitor (Funcionando como trocador de calor).

Grupo : GPC

Título : 3357 - Comunicação entre Subestações para Teleproteção via GOOSE em Linha de Transmissão da Rede Básica.

Autor : Evandro Marcos Vaciloto Filho Empresa :GE Grid
PERGUNTA RESPOSTA

SISTEMAS PMU IRÃO SUBSTITUIR O SCADA? A tendência é que a Medição Sincrofasorial complemente com as PMUs o sistema SCADA possibilitando 

aumentar a resolução do sistema de supervisão. Assim será possível desenvolver ferramentas de operação 

em tempo real que possam informar a frequência do sistema, abertura angular, impedância em tempo real 

de linhas de transmissão permitindo maior observabilidade do sistema elétrico de potência aliado ã 

capacidade de operação de operação deste sistema.

Grupo : GPC

Título : 4487 - Proposta de Aceleração da Proteção de Falta a Terra Estator Através da Corrente de Sequência Negativa

Autor : Rafael bertolini de paiva Empresa :REIVAX
PERGUNTA RESPOSTA

Com os resultados dos testes sendo satisfatórios, vocês vislumbram aplicações em outras proteções como a 

diferencial?

Sim podemos aplicar a comunicação via GOOSE na proteção diferencial e deve ser testada o que não foi o 

foco neste momento que seria a substituição dos comando existentes no OPLAT.

Grupo : GPC

Título : 3219 - INCLUSÃO DAS USINAS UHE GPS, UHE GNB, UHE GBM E UHE GJR NO SISTEMA DE MEDIÇÃO SINCROFASORIAL DA COPEL GET.

Autor : Gilmar Francisco Krefta Empresa :Copel GET
PERGUNTA RESPOSTA

Autor : Marcos hilario sylvestre Empresa :CTEEP
PERGUNTA RESPOSTA

Que pontos estão sendo monitorados na rede que garantam atendimento aos requisitos exigidos pela 

norma?

Prezada Denise, Os pontos monitorados são os mesmos utilizados para monitorar o sinal GOOSE entre relés 

localmente cito: Qualidade do sinal GOOSE e interrupção de link do mesmo que é enviado para o 

supervisório local. Temos no meio de comunicação SDH a supervisão do mesmo que envia alarmes e faz a 

inversão das rotas quando necessário. Em qualquer perda de enlace será sinalizado nos Relés das 

Subestações a falha GOOSE e na supervisão centralizada do Backbone de Telecomunicações. Quanto a 

latência a mesma esta garantida pela tecnologia local do GOOSE e pela velocidade do Sistema de 

Telecomunicação caso se alterar a velocidade de qualquer um dos sistemas existe o bloqueio e envio de 

alarmes do GOOSE e todos serviços do sistema de Telecomunições.

Como se estabelece a redundância de comunicação, OPLAT GOOSE? Há a expectativa de evoluir para não 

usar OPLAT?

A redundância é efetuada pela comunicação em ambos equipamentos ao mesmo e em paralelo o comando 

que chegar primeiro é executado. Quanto a expectativa de não usar o OPLAT é real desde que o 

procedimento de rede seja revisto e libere as duas rotas pela comunicação via GOOSE.



Pela experiência de vocês, quais seriam os pontos que devem ser monitorados na rede de uma SE digital? Os pontos a serem monitorados são falhas de comunicação que podem ser monitoradas nos switches 

através de protocolo SNMP e os IEDs devem emitir alarme quando há falha de comunicação, devendo ir 

para o supervisório e Centro de Operação.

Grupo : GPC

Título : 3281 - Um método baseado em tensão para detecção de faltas de alta impedância em sistemas de distribuição

Autor : Igor Kursancew Khairalla Empresa :CELESC
PERGUNTA RESPOSTA

Autor : JosE Rubens da Silva Machado Empresa :CTEEP
PERGUNTA RESPOSTA

Foi feito algum teste de teleproteção usando GOOSE? Sim e temos implementado em uma LT da ISA CTEEP. Tempos de transmissão e recepção foram satisfatórios 

para a proteção.
Com a digitalização das subestações e projetos, como ficam as questões das documentações? Como as 

equipes tem lidado com isso?

O backup se torna um documento muito importante e estamos com o projeto de alocação em servidor 

interno da ISA CTEEP atrelado a uma interface via web browser. Isso será para facilitar a inserção dos 

documentos pelas equipes de todas as regionais.

O autor considera que as faltas monofásicas externas não serão eliminadas por proteções diferenciais do 

gerador? ou outras proteções instantâneas?

O motivo da função 64G ser temporizada em 500ms se deve à possibilidade da passagem de corrente de 

sequência zero para o lado do gerador devido às capacitâncias de acoplamento do transformador elevador. 

Caso seja garantido que todas as possibilidades possam ser eliminadas por elementos instantâneos na linha 

de transmissão, a função 64G não necessitaria de atraso. Apesar disso, a função 64G ainda é comumente 

ajustada com 500ms, o que torna o método apresentado uma forma de segurança para a otimização. Em 

relação ao elemento diferencial do gerador, a corrente de curto-circuito limitada pelo resistor de 

aterramento não seria suficiente para elevar a grandeza de operação, pois as correntes de carga seriam 

muito maiores. Neste caso realmente é necessário um elemento de tensão para identificar a falta.

Foi avaliado o uso do direcional de seq. negativa ao invés do 46? Acredito que teria vantagens 

principalmente quando mais que 1 gerador compartilha o mesmo trafo elevador e também funcionaria para 

único gerador, com maior segurança.

Qualquer elemento de sequência negativa poderia ser utilizado, pois só há a presença desta componente 

quando o curto-circuito monofásico acontece no lado de alta tensão do transformador elevador. Um 

elemento direcional de sequência negativa seria especialmente útil, pois além de realizar esta supervisão, 

poderia diferenciar um desequilíbrio gerado pela linha de transmissão de um gerado por uma das máquinas 

conectadas na barra em paralelo.

Grupo : GPC

Título : 4157 - Testes de Aceitação em Laboratório Virtual - (Subestações Full Digital - IEC 61850)

NO METODO TEM APLICAÇÃO EM LT DA REDE BASICA (>230 KV)? NOS GRANDES CENTROS URBANOS A 

OCUPAÇÃO HUMANA SOB A FAIXA DE SERVIDAO TEM CAUSADO AS CONCESSIONARIAS UMA INSEGURANÇA 

MUITO GRANDE NO MOMENTO DO RELIGAMENTO AUTOMÁTICO. ESSE MÉTODO CONSEGUIRIA 

IDENTIFICAR CABO AO SOLO OU ROMPIMENTO ANTES DA ATUAÇÃO DO RELIGAMENTO AUTOMÁTICO?

O método desenvolvido tem aplicação em qualquer nível de tensão, porém para tensões acima de 35 kV, 

dificilmente há a presença e caracterização de faltas de alta impedância. Nestes casos, incluindo tensões 

maiores que 230 kV, ocorrem as faltas "normais" de baixa impedância devido ao nível de tensão ao qual as 

altas impedâncias são impostas. Este método pode ser implementado computacionalmente e devido às 

características simples de programação e cálculos, poderá atuar em ate 2 segundos e realizar o bloqueio do 

religamento automático no caso da detecção da FAI.

FOI ESPERADA ALGUMA FREQUENCIA A SER OBTIDA NA SIMULAÇAO? Não era esperada uma frequência específica, mas sim, com a utilização da transformada wavelet, foi 

priorizada o uso do coeficiente de detalhe, que conta com sinais de alta frequencia.
FORAM SIMULADOS ROMPIMENTO DE CABO TANTO DO LADO DA CARGA COMO DA GERAÇÃO? Nas simulações foram modeladas faltas de alta impedância no lado de fonte, não foi planejada a simulação 

no lado carga.



Qual a potência dos módulos fotovoltaicos utilizados e qual foi a temperatura de cor utilizada nas quadras 

esportivas?

Os módulos fotovoltaicos são de 270 Wp e a temperatura de cor dos refletores de led 6500 K.

Grupo : GDI

Título : 4652 - Aplicação de Modelo Multiobjetivo de Alocação de Geradores Distribuídos em Sistemas de Distribuição Considerando Obras de Conexão da Rede

Autor : PAULO SERGIO ZANIN JUNIOR Empresa :ENEL Distribuição Goiás
PERGUNTA RESPOSTA

Grupo : GDI

Título : 4143 - A implantação do projeto de Eficiência Energética integrado à mini geração distribuída no Condomínio Novo Leblon no Rio de Janeiro : uma solução inovadora e pioneira.

Autor : FERNANDO PINTO DIAS PERRONE Empresa :Consultor
PERGUNTA RESPOSTA

Foi avaliada a possibilidade de utilização de baterias para aumentar o autoconsumo e reduzir o consumo em 

horário de ponta? O que quer dizer com ?1.300.000 durante a vida útil?? Qual a previsão de custos 

economizados durante a vida útil da unidade de microgeração?

Não foi considerada porque não é possível pela regulamentação existente a utilização de baterias 

juntamente com a rede da concessionária além do que os preços das baterias ainda inviabilizaria o 

projeto..A economia mínima estimada foi de R$1.300.000,00 que corresponde à vida útil (25 anos) da usina 

fotovoltaica.

Grupo : GDI

Título : 4123 - Avaliação da Seleção de Fases para Faltas de Alta Impedância em Redes de Distribuição a partir da Comparação Angular de Componentes Simétricas

Autor : Jean Pereira Rossini Empresa :UFSM
PERGUNTA RESPOSTA

Autor : RODRIGO BUENO OTTO Empresa :FPTI
PERGUNTA RESPOSTA

Qual o diferencial e benefício da simulação em tempo real para microrredes? A vantagem das ferramentas de simulação em tempo real (Ex: RTDS) é de aproximar a Simulação das 

condições de campo, pois é possível inserir um equipamento em malha fechada (Hardware in the Loop) e 

testá-lo.
Quais seriam os elementos de regulação para microrredes que precisamos no Brasil? No Brasil, precisamos vencer os aspectos técnicos e demonstrar com projetos pilotos a viabilidade das 

microrredes. Entretanto é necessário que a regulamentação estabeleça as "regras do jogo" para que todos 

os atores possam balizar as decisões com base em uma regulamentação.

Foi considerada a potência reativa nas GDs? Não foi considerada, dado que as GDs não possuem uma regulação neste sentido (responsabilidade por 

manutenção ou controle de fator de potência) e dado que a grande maioria dos acessantes as mantem com 

fator de potência unitário devido a motivos de garantia de inversores.

Como a concessionária pode utilizar esta metodologia no seu planejamento? A concessinária pode utilizar esta metodologia para auxiliar em análises de MCG, por exemplo, mantendo 

uma so GD em todas as barras do sistema e com potencia fixa. Além disso serve para estudos de 

planejamento colaborativo entre acessante e distribuidora, algo ainda não existente no cenário brasileiro.

Grupo : GDI

Título : 3891 - Aspectos da Implementação de um Laboratório Híbrido e Flexível de Análise de Microrredes no LASSE/FPTI-BR



Como será testada na prática a metodologia proposta? Simulações reais de FAIs serão realizadas em parceria com a UFPA, no Laboratório de Extra Alta Tensão 

onde está montada uma estrutura que simula um sistema de distribuição. Pretende-se utilizar diferentes 

tipos de solos e outras superfícies de alta impedância para que se obtenha diferentes oscilografias que serão 

os dados de entrada do algoritmo selecionador de fases. O algoritmo atualmente está implementado 

somente em software, no qual realiza a leitura das oscilografias no formato COMTRADE. Posteriormente o 

algoritmo também será implementado em hardware juntamente com algoritmos do tipo detector e 

localizador de FAIs.

Qual o impacto futuro das microrredes no MUST? Considerando a regulamentação atual da contratação do MUST na REN 666/2015, as Microrredes deverão 

se tornar mais um fator dificultador de gestão do MUST, uma vez que a contratação deverá prever o 

comportamento das Micorredes, considerando que a Rede de Distribuição deverá estar preparada para 

atender o montante de carga. Esses fatores trarão mais incertezas ao processo, aumentando o risco de 

pagamento de PIU e PIS.

A CEMIG tem propostas em relação a como deve ser a contratação do MUST? Formalmente, a Cemig não tem propostas em relação ao processo de contratação e apuração do MUST pela 

REN 666/2015, mas entende que a Distribuidora é onerada com fatores externos à sua gestão, que trazem 

incertezas à contratação do MUST. Entende-se então que existe uma necessidade de discussão/atualização 

da REN 666/2015 considerando estes fatores apresentados no trabalho.

Grupo : GDI

Título : 3446 - Efeitos da Geração Distribuída na Operação Bidirecional de Reguladores de Tensão em Cascata: Estudo de Caso de um Alimentador Real de 34,5 kV

Foi considerada a utilização de um indicador de exposição ao campo magnético ao invés de blindagem dos 

equipamentos?

Durante o trabalho foram avaliados alguns indicadores de campos magnéticos utilizando etiquetas. porém 

seu uso não se mostrou eficiente uma vez que os sensores de corrente dos medidores estão posicionados 

na parte traseira da base do medidor.

Grupo : GDI

Título : 3831 - Desafios da Área de Planejamento Operativo e Operação em Tempo Real da Cemig - D Para a Definição da Contratação, Acompanhamento e Gestão do MUST

Autor : Felipe MendonÇa Ildefonso da Silva Empresa :Cemig D
PERGUNTA RESPOSTA

Grupo : GDI

Título : 3283 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE MEDIDORES ELETRÔNICOS DE ENERGIA ELÉTRICA INFLUENCIADOS POR CAMPOS MAGNÉTICOS DE ALTA INTENSIDADE (IMÃS DE NEODÍMIO) E AÇÕES 

PROPOSTAS PARA REDUÇÃO DAS PERDAS NÃO TÉCNICAS (COMERCIAIS) PRODUZIDAS.

Autor : LUIZ CARLOS GRILLO DE BRITO Empresa :CEPEL
PERGUNTA RESPOSTA

Foi considerada a utilização de um indicador de exposição ao campo magnético ao invés de blindagem dos 

equipamentos?

Durante o trabalho foram avaliados alguns indicadores de campos magnéticos utilizando etiquetas. porém 

seu uso não se mostrou eficiente uma vez que os sensores de corrente dos medidores estão posicionados 

na parte traseira da base do medidor.

Autor : Hugo Rodrigues de Brito Empresa :UFPA
PERGUNTA RESPOSTA



O resultado de DEC apresentou redução de forma global, porém foi possível verificar a melhoria nas causas 

relacionadas a vegetação na rede?

Sim. Com a execução correta das podas de árvore seguindo a NBR 16246-1 foi possível observar melhorias.

Qual a motivação do desenvolvimento do trabalho? Conforme pode-se observar nos gráficos de Pareto do informe técnico, a maior causa de saída de RD é 

decorrente de árvore na rede. Devido a isso, pensou-se em melhorar o processo de podas.

Foi feita avaliação econômica da operação? Uma vez que o trabalho de melhoria foi realizado por colaboradores próprios da companhia, e que não 

houve a necessidade de compra de materiais, pode-se dizer que o custo do projeto foi apenas o valor do 

Homem/Hora de cada funcionário participante.

Como foi a resposta técnica do acessante quando lhe foi informado no parecer de acesso / acordo operativo 

que ele teria restrição de geração ao longo do dia?

O acessante respondeu favoravelmente à limitação do excedente de geração fornecido à rede primária uma 

vez que, após atendimento da carga total da rede interna da indústria, a GD necessitaria ainda de uma 

reserva de capacidade destinada a contingências ou a futuras expansões da demanda interna. O montante 

acordado de 3 MW assegurou, assim, uma margem de confiabilidade à operação do PIE bem como uma 

contribuição importante ao perfil de tensão da rede primária, com as devidas ressalvas aos efeitos 

indesejáveis na operação dos RTs, conforme descrito no informe técnico.

Grupo : GDI

Título : 3205 - GESTÃO DO PROCESSO DE PODA DE ÁRVORES APLICADA NA MELHORIA DOS INDICADORES COLETIVOS DE CONTINUIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Autor : FLAVIO HIROSHI PECORARO KOGA Empresa :CEMAR
PERGUNTA RESPOSTA

Na situação de manobra não é mais seguro bloquear a operação da GD? A alternativa de bloqueio da operação da GD durante a manobra de chaveamento não é uma prática 

tipicamente adotada pela concessionária. Entende-se que, por se tratar de uma GD de elevada penetração, 

há riscos associados a um bloqueio temporário relativos à integridade física dos operadores da rede de 

distribuição e à decorrência de arcos voltaicos no ponto de acoplamento comum. Essa estratégia de 

mitigação é mais frequentemente empregada em cenários de interconexão de GDs de pequeno porte, como 

as que se enquadram nos requisitos normativos de mini e microgeração distribuída (capacidades iguais ou 

inferiores a 5 MW).

Se possível, explicar como se deu a reestruturação da área e do processo de acesso ao sistema de 

distribuição para atender a grade quantidade de pedidos na CEMIG?

Essa pergunta se refere ao informe técnico GDI - 21 e não ao meu. Acredito que houve um engano ao 

registrá-la na plataforma on-line.

A empresa direciona os resíduos (podas) para algum tipo de aproveitamento ou beneficiamento gerando 

retorno financeiro?

Os resíduos de poda de árvores são entregues nos Ecopontos da cidade de São Luís-MA, que a partir do 

mesmo vão para locais de aproveitamentos com fins sociais.

Qual a produtividade média de uma equipe em área urbana e área rural (sem recolha)? A partir da utilização de ferramentas da qualidade e do estudo de tempos, movimentos e métodos, foi 

melhorado a produtividade média da equipe de poda, reduzindo-se 43,76 % do tempo da poda tipo AML. 

Além disso o percentual de tempo ocioso médio da equipe caiu de 48,6 % para 32,6 %.

? A redução de 9,7% de FEC foi pela causa ?Vegetação? ou por todas as causas? Se não qual foi a redução do 

FEC só por conta da ?Vegetação na rede ??

A redução do FEC acumulado de 2019 é resultado das melhorias gerais implantadas (infraestrutura, podas, 

sistema de proteção...). Como a causa de saída de RD mais impactante no DEC/FEC é decorrente de 

vegetação, a melhoria do processo de poda contribuiu positivamente na obtenção dos bons resultados.



É possível modelar / simular o chaveamento do modo conectado para ilhado e vice-versa? Sim. A ferramenta de modelagem utilizada, o ATP, é utilizado para simulação de transitórios 

eletromagnéticos. A avaliação dessa transição pode ser realizada fazendo a configuração da temporização 

das chaves que fazem o controle da conexão e desconexão das fontes de geração, cargas e rede de 

distribuição externa.

Quais seriam os elementos de regulação para microrredes que precisamos no Brasil ? Fatores regulatórios necessários para a maior implantação de microrredes em redes de distribuição são 

questões como compra e venda de energia, mecanismos de regulação tarifária e falta de procedimentos de 

requisitos técnicos como a conexão e ilhamento das microrredes e sua interferência em parâmetros de 

qualidade.

Qual foi o custo do projeto? Foi analisada a influência da microrrede na comutação dos taps dos reguladores 

de tensão da rede de 13,8 kV? Qual a autonomia do sistema considerando a geração fotovoltaica, baterias e 

diesel?

Trata-se de um modelo inicial a ser aprimorado de forma a mostrar a influência de outros fatores 

importantes para os níveis de tensão e outros parâmetros de qualidade de energia. Nesse desenvolvimento 

do modelo, inclui-se a modelagem dos reguladores de tensão. Não foram disponibilizados dados de custos 

do projeto.

Como lidar com o nível limítrofe de curto-circuito da blindagem? A vegetação ao entrar em contato com o condutor nu energizado, cria um caminho para a corrente elétrica 

até a terra gerando um curto-circuito (falta de alta impedância), que faz com que a proteção da rede atue, 

causando interrupção no fornecimento de energia elétrica. Isso causa desconforto aos clientes, pode gerar 

danos em aparelhos elétricos, reduz o faturamento das distribuidoras de energia e provoca impactos 

negativos nos indicadores das concessionárias.

Grupo : GDI

Título : 3686 - MODELAGEM E ANÁLISE EM ATP DO COMPORTAMENTO DA MICRORREDE DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALPHAVILLE-FORTALEZA

Autor : natalia pimentel lado ces Empresa :UFC
PERGUNTA RESPOSTA

Grupo : GTL

Título : 4306 - A metodologia EPRI para avaliação de riscos cibernéticos nas infraestruturas críticas e sua relação com a norma IEC 62443-2-1

Autor : Luiz Augusto kawafune campelo Empresa :OSI
PERGUNTA RESPOSTA

Grupo : GDI

Título : 3727 - Utilização de condutores isolados pré-reunidos autossustentados de média tensão em locais de densa vegetação

Autor : Gleyton rafael da silva gois Empresa :Enel
PERGUNTA RESPOSTA

Como lidar com o nível limítrofe de curto-circuito da blindagem? Ela foi limitada na instalação nesses casos.



Grupo : GTL

Título : 3656 - Prospectos para a Evolução da Interface Humano-Computador em Centros de Controle de Energia Elétrica

Autor : lUIZ CORREA LIMA Empresa :NemerConsult
PERGUNTA RESPOSTA

Comente a respeito das interfaces customizadas para visualização de operadores (dashboard). Consideramos que qualquer aplicação efetiva e eficaz de novas tecnologias tem que envolver o cliente final. 

Uma das possibilidades de participação seria por meio de End-User Programming, um conceito que evoluiu 

da ideia de simples codificação de programas para a construção de aplicações altamente customizáveis. Com 

novas tecnologias é sempre difícil extrair do cliente final cenários realistas de uso. Utilizando-se interfaces 

altamente customizáveis, e o conceito de dashboards se presta a esta aplicação, pode-se chegar ao uso 

pleno de tecnologias pela facilidade de o próprio usuário final descobrir usos e adaptar a ferramenta aos 

seus requisitos individuais.

Há necessidade de proteção da rede entre a remota/gateway e os relés, caso a rede não possa ser acessada 

externamente?

Embora não haja conectividade exterma, a rede ainda pode ser acessada internamente (seja por um 

colaborador, seja por um terceiro). O STUXNET (o primeiro e o maior ataque conhecido contra redes 

industriais) teve como vetor de ataque a estação de engenharia, que recebeu o malware por meio de um 

dispositivo móvel (um pen-drive). Entenda por mecanismo de proteção não apenas firewalls, mas sim, 

autenticação, autorização ou outras ferramentas que determinem que uma ação na rede é válida. Se isso 

não for possível, seja por ausência de disponibilidade de tecnologia (parque legado), seja por restrições 

orçamentárias, deve-se ter em mente quais são os riscos associados e quais são os PROCESSOS que, quando 

implantados, podem reduzir a possibilidade de falha, tais como: Controle de Acessos (físico), Plano de 

Trabalho, uso de equipamentos (no caso, por exemplo, a estação de parametrização e engenharia) 

homologados e provados internamente, controle de mudanças, e, em último caso, backups em caso de 

necessidade de restauração. Normalmente se associa (e isso é natural) segurança cibernética a 

equipamentos e tecnologias, as vezes se esquecendo de que o processo e as pessoas são o fator mais 

determinante hoje em dia. Ainda mais quando falamos de tecnologias legadas, que não possuíam 

mecanismos de controle hoje importantes. Defesa em Profundidade não são somente camadas e camadas 

de firewalls, mas sim, um conjunto de tecnologias, políticas e procedimentos para manter a segurança e a 

disponibilidade de um cyber ativo.

Tendo em vista os requisitos do ONS, já foi feito alguma verificação da viabilidade da torre para operação 

em tempo real?

A torre pode ser acessada em tempo real, basta que ela esteja conectada a internet. Entretanto o sistemas 

mais modernos, visando a economia de energia da fonte de alimentação só conectam algumas horas por 

dia. Mas com um sistema mais robusto de alimentação de energia é possível acessar em tempo real e 24 

horas por dia as torres.

Como impacta a implementação de novas tecnologias e foco negócio de cada empresa (Transmissão e 

Distribuição)?

Realmente o texto do artigo e da apresentação podem parecer indicar sua aplicabilidade à operação de 

grandes redes de transmissão. No entanto, o ponto de vista do artigo é de que qualquer nova tecnologia 

tem que partir da participação direta dos usuários finais, sejam eles operadores de distribuição ou de 

transmissão. Somente com esta participação será possível se chegar a tecnologias de uso prático e efetivo, 

com foco nos cenários de uso particulares de cada domínio de aplicação.

Grupo : GTL

Título : 3217 - REDUÇÃO DOS CUSTOS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE UMA TMA
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Título : 3212 - Aplicação de revestimento vulcanizado à temperatura ambiente (RTV) na melhoria do desempenho de isoladores e equipamentos em subestações

Autor : Darcy Ramalho de Mello Empresa :UFCG
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Há algum critério para a lavagem para não danificar o revestimento? Não é necessário critério especial. Deve-se usar o mesmo critério do empregado nos isoladores sem RTV

Por que não foi utilizada fibra óptica? Foi tentado utilizar internet de alguma operadora de telefonia? Para o caso específico do projeto, como ele fica em uma região distante dos centros urbanos e distante de 

uma subestação de propriedade da Brennand Energia ficaria inviável levar esses dados através de fibra ótica, 

a infraestrutura necessária para que a comunicação se fizesse através desse meio aumentaria os custos 

significativamente. Buscamos as operadoras locais para conseguir torres nas regiões próximas mas não 

houve interesse por parte delas.

Por que não utilizar rede óptica para realizar a atender as demandas de comunicação da medição? Para o caso específico do projeto, como ele fica em uma região distante dos centros urbanos e distante de 

uma subestação de propriedade da Brennand Energia ficaria inviável levar esses dados através de fibra ótica, 

a infraestrutura necessária para que a comunicação se fizesse através desse meio aumentaria os custos 

significativamente.

Autor : Airton violin Empresa :UNIFEI
PERGUNTA RESPOSTA

Em muitos casos o caminho crítico da confiabilidade tem origem nos serviços auxiliares, principalmente o 

CC. A sua modelagem considera isto? São considerados os custos da energia não suprida?

O custo da energia não suprida pode ser considerado. Os serviços auxiliares em corrente alternada e 

corrente contínua são duplicados para as SE´s da Rede Básica. Assim possuem baixa probabilidade de criar 

impacto na confiabilidade da SE. No entanto podem ser considerados na análise quando se considerar 

necessário.

Quem realiza as auditorias, o próprio pessoal da regional ou de outra regional ou do escritório central? No 

caso de ser a própria regional, como garantir a independência do trabalho?

No âmbito da Regional do Pará, quem realiza as inspeção é o próprio Centro de Planejamento Regional 

(formado por equipe própria subordinada funcionalmente ao próprio gerente Regional). As auditorias são 

realizadas por meio de cronograma. Quando realizado em determinada instalação, os relatórios são 

enviados ao gerentes responsável pela planta, que por meio de seu centro de planejamento de divisão, 

distribui às equipes responsáveis pela resolução de não conformidades encontradas. O trabalho é garantido 

pois a equipe que realizada as auditorias não é equipe da de divisão a ser auditada e sim por equipe da 

própria gerencia regional, como já supracitado.

Qual o custo aproximado de aquisição do aplicativo? Existe mensalidade de manutenção? É possível anexar 

fotos?

108 dólares anuais. Também há a possibilidade de pagamento mensal. É possível anexar fotos tanto para 

confecção de itens de inspeção como para tirar as fotos de não conformidades, que são anexadas 

automaticamente durante a inspeção.

Grupo : GSE

Título : 3300 - Avaliação de confiabilidade de subestações com base no desempenho estático do sistema considerando a redução da rede

Qual a vida útil do RTV aplicado em local próximo ao mar ( névoa salina)?Depois de quantos anos o RTV deve 

ser reaplicado? É possível remover o RTV sem qualquer dano à porcelana?

Se bem dimensionado, a duração varia de 5 a 10 anos. Assim que for percebido o fim da sua vida útil. Sim, é 

possível remover o RTV sem dano à porcelana

Grupo : GSE

Título : 3171 - Auditorias Técnico-Operacionais utilizando aplicativo IAuditor

Autor : WILSON JOSÉ REÇA ALVES Empresa :ELETRONORTE
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Como é calculado o tempo máximo anual de operação monopolar do eletrodo de terra HVDC? O tempo máximo de operação com retorno pela terra é definido pelos estudos de sistemas e consta nos 

requisitos técnicos do leilão. O período anual de operação (essencialmente um produto corrente x tempo) 

define o dimensionamento dos eletrodos, relacionado basicamente à perda de material devido aos 

processos eletroquímicos durante toda a vida útil da linha.

Nos projetos de eletrodos de terra de estação HVDC é prevista a utilização de irrigação para manter a 

resistividade do solo dentro de limites aceitáveis?

No projeto do eletrodo é modelado o tempo de irrigação necessário para evitar que ocorra eletroosmose. 

Nos eletrodos de retorno de Itaipu foi feito esse dimensionamento mas até hoje, pelo nosso conhecimento, 

não foi utilizado.

Quais são as considerações a serem feitas no caso de instalações antigas, projetadas antes da norma? É uma questão complicada. A consideração de esforços dinâmicos, uma vez que estes esforços podem ser 

da ordem de 6 a 7 vezes o valor dos esforços estáticos, pode condenar as estruturas existentes que foram 

dimensionadas considerando apenas os esforços estáticos. Isto se torna ainda mais complexo no caso de 

expansões. É necessário avaliar cada caso, premissas adotadas, flexibilização dos critérios de projeto.

Você chegou a fazer o mesmo estudo para aterramento temporário? Nunca nos foi solicitado um estudo para aterramento temporário. De fato, nunca vi nada parecido até hoje 

nos materiais envolvendo a determinação de esforços dinâmicos.

Grupo : GSE

Título : 3319 - Considerações sobre projetos de aterramento para sistemas de corrente alternada e de corrente contínua

Título : 3523 - Avaliação de Esforços Dinâmicos em Função da Variação dos Parâmetros Envolvidos no Cálculo para Estruturas de Subestações Isoladas a Ar

Autor : Rafael Faria da silva Empresa :TSE
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Não valeria a pena um trabalho envolvendo ensaios nas estruturas para obter a constante S? O estudo de estruturas para determinação de valores da constante S seria de grande valia para o tema. Um 

estudo com estruturas típicas para diversos níveis de tensão que balizaria a escolha do valor adotado de S 

para os esforços dinâmicos.

o comportamento da isolação para frentes rápidas e repetitivas ainda é pouco conhecido. A GE tem alguma 

pesquisa nesta área?

Trabalhos como este realizados pela equipe do State Key Laboratoy da China são inovadores e há pouca 

bibliografia disponível. A GE tem interesse em desenvolver trabalhos um trabalho de pesquisa a partir deste 

artigo da equipe do State Key Laboratory e está procurando parceiros para este trabalho.

Grupo : GSE

Título : 4073 - Efeito dos Transitórios Rápidos gerados por manobra de secionador sobre transformadores de corrente do tipo Top-Core

Autor : Flavio Eduardo Spressola Empresa :GE
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Você vê alguma solução nas chaves para a redução das altas frequências? algum acessório? A GE está trabalhando no desenvolvimento de uma solução, a ser instalada na seccionadora, para 

amortecimento dos transitórios.
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Título : 4241 - 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

Autor : LILIAN FERREIRA QUEIROZ Empresa :ELETRONORTE
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Qual o impacto da RAP - Melhoria no planejamento de substituição de equipamentos da Eletronorte? Como 

será remunerado o investimento acima do valor que gerou a RAP - Melhoria?

O Submódulo 9.2 dos Procedimentos de Revisão Tarifária - PRORET homologado pela Resolução Normativa 

ANEEL nº 816, de 30 de maio de 2018, estabeleceu os conceitos gerais e a metodologia aplicável à Revisão 

Periódica dos contratos de concessão para prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica 

outorgados mediante licitação, na modalidade de leilão público. Esta mesma Resolução aprovou o 

Submódulo 9.1 do PRORET, que define as metodologias e critérios gerais para revisão periódica das 

concessionárias de transmissão de energia elétrica existentes. Os Contratos de Concessão oriundos de 

licitação e celebrados até 2006 não preveem cláusula de revisão da receita ofertada, mas apenas das 

receitas oriundas de reforços e melhorias autorizados pela ANEEL. A partir de 2007, os contratos celebrados 

passaram a conter na Cláusula Sétima a previsão de revisão tanto da receita licitada como da receita 

referente aos reforços e melhorias, bem como sua periodicidade. Assim como as demais empresas, o 

impacto da RAP melhoria no planejamento de substituição de ativos foi extremamente significativa, uma vez 

que a redução foi drástica. Entende-se que este tema deve ser tratado entre os Agentes transmissores para 

que em conjunto, seja encontrada uma solução, visto que no Brasil, o parque de ativos encontra-se em fim 

de vida útil.

Apesar de todo embasamento técnico, como se justifica que as falhas nos TCs ocorrem basicamente em um 

modelo específico de um fabricante?

Este trabalho não é uma análise de causa raíz de eventos específicos. A contribuição do presente trabalho 

tem por objetivo demonstrar que existe um “gap” entre os estresses que ocorrem em campo provenientes 

das operações de abertura e fechamento de seccionadores e os requisitos de norma que definem e 

verificam o desempenho esperado dos TCs para suportar estes transitórios. Dessa forma, a partir dos 

requisitos existentes nas normas vigentes não se garante que os TCs aprovados de acordo com estas normas 

sejam capazes de suportar estas solicitações. Este trabalho aponta para a necessidade do desenvolvimento 

de um método de ensaio que seja compatível com o transitório da vida real e do aprimoramento das 

especificações de forma que os valores de tensões de ensaios não sejam superados pelas condições de 

campo que estes ensaios pretendem avaliar.

Como entender que houveram outros TCs que não explodirame que também foram submetidos ao mesmo 

stress dos TCs que explodiram ?

Este trabalho não é uma análise de causa raíz de eventos específicos. A contribuição do presente trabalho 

tem por objetivo demonstrar que existe um “gap” entre os estresses que ocorrem em campo provenientes 

das operações de abertura e fechamento de seccionadores e os requisitos de norma que definem e 

verificam o desempenho esperado dos TCs para suportar estes transitórios. Dessa forma, a partir dos 

requisitos existentes nas normas vigentes não se garante que os TCs aprovados de acordo com estas normas 

sejam capazes de suportar estas solicitações. Este trabalho aponta para a necessidade do desenvolvimento 

de um método de ensaio que seja compatível com o transitório da vida real e do aprimoramento das 

especificações de forma que os valores de tensões de ensaios não sejam superados pelas condições de 

campo que estes ensaios pretendem avaliar.



Existe plano de implementar gestão de ativos pró-ativa com um software APM (Asset Performance 

Management)?

Atualmente a empresa utiliza o sistema SAP para realizar a gestão de seus ativos. Os aplicativos 

complementares do sistema também são utilizados. A proposta também é utilizar sistemas de apoio à 

gestão de ativos.
Como funciona na Eletronorte o fluxo para aprovação dos investimentos e a decisão de se fazeer (ou não)? 

Dado o prazo para aprovação dos investimentos pela ANEEL e a decisão da ANEEL no reajuste deste ano em 

dar uma anuidade para melhorias que não reconhece tudo?

A tomada de decisão de investimento de capital inclui uma abordagem de avaliação de investimentos 

alternativos com uma visão de benefícios a longo prazo (perspectiva do ciclo de vida do ativo). Essa 

abordagem inclui etapas de definição, caracterização, avaliação e análise que direcionam as melhores 

opções para a tomada de decisão gerenciais. Tomada de decisão de investimento de capital normalmente 

incluiria: • Definir o escopo dos investimentos que estão sujeitos à análise de alternativas; • As premissas 

para cada opção de investimento, incluindo as demandas e nível de serviço requeridos; • A consideração das 

informações que precisam ser coletadas ou estimadas para cada opção; • A consideração de todos os custos 

do ciclo de vida: operação, manutenção e outros; • A consideração do risco, como isso muda com o tempo e 

como isso é valorizado e avaliado; • Realizar análise de custos do ciclo de vida para permitir a comparação 

de opções alternativas da perspectiva do ciclo de vida do ativo; e • Análise do valor presente e custos e 

riscos anualizados para cada uma das opções.

Qual a maturidade da gestão de ativos na UHE Belo Monte? Em uma UHE com aproximadamente 4 anos de 

operação, quais são os desafios da gestão de ativos e como a Eletronorte vem usando a gestão de ativos 

para alcançar / prover o melhor retorno pelo tempo de concessão?

A Eletronorte é contratada para Operar e Manter a UHE Belo Monte. Por este motivo, não compete a ela 

repassar informações acerca daquela empresa. Porém, a Eletronorte é a Concessionária da UHE Tucuruí, 

que possui uma potência instalada de mais de 9.000MW. Em relação à gestão de ativos que 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. Assim, a Gestão da UHE Tucuruí busca, em conjunto com outras 

ferramentas, dentre elas Qualidade Total, TPM, realizar a melhor gestão, garantindo indicadores de 

desempenho satisfatórios para o setor.

Com o avanço do IoT para monitoramento de equipamentos primários e modelos construídos com 

Inteligência Artificial e machine learning, você vê caminhos para que o regulador passe a promover um 

esquema de manutenção preditiva e prescritiva?

É necessária uma atuação dos diversos agentes do Setor de Energia nos órgãos responsáveis por elaboração 

de leis e regulamentos do setor. A legislação vigente não prevê incentivos remuneratórios para as 

concessionárias de energia utilizarem manutenções preditivas, pelo contrário, há uma regulação vigente, 

como a Resolução 669 Aneel, que indica as manutenções preventivas, mas timidamente as manutenções 

preditivas, principalmente é clara a ausência de incentivos de monitoramento online contínuo. Mas entendo 

que conversas e em conjunto, diversos agentes podem mostrar ao órgão regulador a importância de avanço 

neste sentido, uma vez que os 3 Ds estão presentes no nosso setor.

Quais as estratégias para tomada de decisão sobre reforma de transformadores frente a decisão de uma 

nova aquisição?

A decisão para reforma de transformadores baseia-se na condição econômica. Para isto avalia-se os custos 

envolvidos no ciclo de vida útil (Custo de Projeto, Aquisição, Operação, Manutenção, Desativação e 

Descarte). Foram realizados ensaios do GP do papel e avaliada a situação dos 

transformadores/autotransformadores. Como o papel indicava uma meia vida, e os custos de reforma 

foram significativamente inferiores frente um novo equipamento, a decisão foi pela reforma. Além disto, é 

necessária a avaliação sobre a remuneração do ativo. Para a tomada de decisão e solução do problema, 

foram considerados os seguintes aspectos: tempo para operacionalizar as duas opções, expectativa da vida 

técnica do ativo, investimento/retorno financeiro e confiabilidade do sistema. O estudo justificou-se pela 

importância de avaliar a viabilidade técnica/econômica/operacional antes de tomada de decisão.



Autor : Lourival Lippmann Junior Empresa :LACTEC
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O objetivo do projeto era monitorar o estado aberto/ fechado dos seccionadores? No IT (artigo) o 

desempenho dos algoritmos para outliers foi modesto. Esperam melhorar para seccionadores de alta 

tensão?

Sim, o objetivo do projeto foi criar um sistema de reconhecimento do estado (aberto/fechado) de chaves 

seccionadoras. Neste projeto, o sistema foi aplicado a chaves seccionadoras de uma subestação de 

distribuição. Quanto aos algoritmos detectores de outliers, suas taxas de acerto, em comparação com os 

outros algoritmos, foram significativamente menores. No entanto, observou-se que, embora o percentual 

de acerto tenha sido menor, a capacidade dos detectores de outliers em detectar manobras ou alterações 

de estado é melhor que a dos outros algoritmos, devido ao caráter estrito. Isso traz uma consequência boa e 

outra ruim: por um lado, os algoritmos são capazes de identificar quase todas as alterações de estado; por 

outro lado, há mais ocorrências em que os algoritmos identificam uma alteração, mas na realidade não 

houve mudança de estado. Por causa desse efeito, no sistema de reconhecimento, os detectores de outliers 

são utilizados como uma etapa inicial de filtragem, na qual apenas os outliers são submetidos ao restante 

dos algoritmos. Isso faz com que o sistema consiga reconhecer o estado das chaves com menor tempo de 

processamento em alguns casos. Para os seccionadores de alta tensão, recentemente iniciou-se um estudo 

sobre estratégias adequadas a essa nova aplicação. Se uma abordagem similar aos detectores de outliers 

descritos neste IT for utilizada, pretende-se obter o melhor resultado possível. Todavia, sabe-se que, devido 

ao caráter estrito dessa abordagem, outras técnicas podem ter taxas de acerto melhores. Ainda assim, 

conforme explicado anteriormente, a detecção de outliers pode ser utilizada para filtrar imagens muito 

parecidas com as observadas durante o treinamento.

Houve integração com o sistema supervisório? Qual o tempo de processamento da ferramenta? Foram feitos testes de integração com o sistema SCADA da Copel, utilizando o protocolo DNP3. O tempo de 

processamento depende, dentre outros fatores, do número de chaves seccionadoras em um determinado 

enquadramento (imagem) e do número de algoritmos configurados (dentre os 15 algoritmos 

desenvolvidos). Em média, usando a configuração que obteve o melhor resultado, citada no IT, o 

reconhecimento do estado das chaves em uma imagem qualquer leva cerca de 30 segundos.
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Título : 3731 - Monitoramento on-line de chaves seccionadoras por sistema não invasivo
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Título : 3623 - Seccionador Monopolar Móvel para auxílio na desconexão ou conexão de equipamentos com a instalação energizada.
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Título : 3898 - Análise da relação perdas em vazio e em carga de autotransformadores e transformadores de potência da Cemig GT

Autor : Janaina gomes da costa Empresa :CEMIG GT
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Como cada um dos agentes deveriam considerar as perdas com as mudanças previstas no modelo? Particularmente aos transformadores do sistema de transmissão é importante estabelecer valores máximos 

de perdas em vazio. A capitalização de perdas é também uma alternativa interessante, entretanto mais 

complexa de ser adotada no atual modelo de regulação.
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Título : 3452 - Simulações de Limitador de Corrente de Curto-Circuito Supercondutor na Rede Elétrica da LIGHT S.A.

Autor : Alexander Polasek Empresa :CEPEL
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A tecnologia apresentada pode ser utilizada para substituir as proteções tradicionais de retificadores / 

inversores, os fusíveis de prata?

Não, a aplicação deste limitador se destina para pontos críticos da rede com elevadas correntes de curto-

circuito, e não para proteção local de equipamentos como retificadores/inversores.

Este modelo desenvolvido foi certificado (realizado ensaios de impulso, por exemplo) de acordo com as 

normas para seccionadores?

A solução desenvolvida foi submetida a ensaios elétricos e testes mecânicos de funcionalidade. Todos os 

ensaios e testes foram acompanhados e aprovados pelo Comitê de Instalações Energizadas, atuante em 

nossa empresa e que trata exclusivamente de assuntos relacionados à manutenção em instalações 

energizadas. Esse Comitê é formado por Engenheiros Eletricistas, Engenheiros Mecânicos, Engenheiros de 

Segurança do Trabalho, Técnicos em Eletrotécnica, Técnicos em Eletromecânica, Técnicos de Segurança do 

Trabalho, Eletricistas de subestações e linhas de transmissão energizadas, todos profissionais com vasta 

experiência na área. Não há Normativa que regre sua fabricação e operação, devido ao fato de tratar-se de 

uma inovação de uso na manutenção, até então inexistente. As Normativas existentes e em vigor são 

aplicáveis a equipamentos uso em circuitos/módulos e destinados a aplicação/instalação em subestações e 

linhas de transmissão. O projeto foi desenvolvido à luz da NR-10, com observação às distâncias mínimas de 

segurança a serem mantidas em relação à terra, embora não seja esta a aplicação da solução apresentada. A 

função desta “ferramenta” é garantir uma distância mínima de segurança entre o ponto energizado e o 

equipamento ou circuito não energizado, já instalados e com isolação à terra.

Grupo : GTM

Título : 3609 - Avaliação de desempenho e custo de pintura anticorrosiva de transformadores

Autor : Alberto Pires Ordine Empresa :CEPEL
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Os autores tem experiência com pintura de transformadores subterrâneos? É usada a mesma tinta nestes 

equipamentos?

No caso de equipamentos em condições de imersão, o esquema de pintura apropriado é indicado na NE-004 

para obras novas e na NE-007 para serviços de manutenção. No caso de obras novas, utiliza-se como 

tratamento de superfície o jateamento abrasivo e três demãos da tinta epóxi alcatrão de hulha e em 

serviços de manutenção, as áreas corroídas devem ser tratadas com uso de ferramentas mecânicas e 

manuais, aplicando em seguida as tintas epóxi pigmentada com alumínio, como fundo e duas demãos da 

epóxi alcatrão de hulha. Esta tem elevada impermeabilidade e é própria para condições de imersão. Pode se 

usar como alternativa, a tinta epóxi isenta de alcatrão de hulha, com propriedades de impermeabilidade 

semelhantes. Maiores detalhes são encontrados nas Normas Eletrobras de Pintura Anticorrosiva, de 

domínio público, na página da internet da Eletrobras.
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Título : 4377 - Banco de Transformadores Operando com Enrolamentos Abertos - Modelagem, Análise de Falha e Comparação de Resultados

Autor : ULISSES ROBERTO REGISTRO MASSARO Empresa :ELETROSUL
PERGUNTA RESPOSTA

Hoje é previsto novos projetos com terciários aberto com uso de para-raios, a Eletrosul avaliou essa 

possibilidade?

A Eletrosul não utiliza esta configuração para os enrolamentos terciários. O caso apresentado foi uma 

situação excepcional que ocorreu apenas durante o comissionamento. Portanto, o uso de para-raios não foi 

avaliado.

Como identificar num transformador se a camada de acabamento resistirá aos raios UV? Só mesmo por uma análise química da tinta de acabamento. Ela deve atender os parâmetros de qualidade 

da NE-011, que é a tinta de poliuretano acrílico alifático. Caso já esteja aplicada, é possível raspar um pouco 

da tinta e enviar ao Laboratório para análise. Caso a tinta não seja resistente à radiação solar, em pouco 

tempo será observado o problema de gizamento na superfície, que é a existencia de um pó. Este se trata do 

pigmento da tinta que fica solto na superfície, porque a resina da tinta está sendo degradada pela ação da 

radiação solar. Com o tempo, a tinta vai perdendo espessura e o equipamento perde a proteção 

anticorrosivo. O gizamento deve ser corrigido logo que observado, pelo lixamento da superfície, limpeza 

com solvente e aplicação de duas demãos da tinta de poliuretano. Para este tipo de manutenção, os 

detalhes estão na Norma NE-007.

A espessura maior do que a indicada no esquema de pintura pode ser um indicador de problemas? Sim. As tintas industriais tem espessuras adequadas conforme suas características técnicas. Elevar essa 

espessura pode gerar vários problemas, como escorrimento, retenção de solvente na camada de tinta. Nas 

condições de serviço, as tintas vão trabalhar, terão coeficientes térmicos diferentes e o fato de as 

espessuras estarem elevadas, gera-se a possibilidade de trincas. O empolamento pode vir da retenção de 

solventes nas camadas, devido às espessuras elevadas. Tais ocorrencias são responsáveis por fragilizar a 

pintura e acabam levando a perda na propriedade anticorrosiva. Por isso vem as falhas prematuras e a 

corrosão inesperada, exigindo serviços de manutenção em curto prazo e acarretando custos para as 

empresas. Ou seja, é importante trabalhar atendendo às especificações técnicas das tintas e a espessura 

seca das camadas é um dos importantes critérios a serem atendidos.

O grupo Eletrobras realiza periodicamente a medição / verificação da qualidade da pintura do equipamento? 

Qual a periodicidade?

Somente some demanda, caso alguma empresa solicite ao Cepel um serviço tecnológico com este objetivo. 

O Cepel oferece dois cursos por ano de Fundamentos de Inspeção de Pintura Anticorrosiva, que é uma 

forma de capacitar os profissionais das empresas do setor elétrico para que realizem este controle de 

qualidade em suas próprias empresas. Os cursos são teórico-praticos com carga horária de 33 horas. É 

possível a realização do curso in-company, a combinar, porém sem a parte prática. Qualquer dúvida, pode 

entrar em contato pelo e-mail: ma2@cepel.br

Grupo : GTM

Qual impacto da utilização de fabricantes diferentes? Foi realizado design review? Neste caso específico do Informe Técnico todas as unidades monofásicas que compõem o banco são do 

mesmo fabricante. Na apresentação informamos que o ponto de partida para as análises foi a experiência 

na operação de enrolamentos em delta na situação de bancos formados por unidades de fabricantes 

diferentes. Entendo que pode ser um dos itens de discussão do Design Review, bem como, deve ser previsto 

na etapa de projeto soluções mitigadoras para as sobretensões fase-terra que surgem nos enrolamentos em 

delta. (bancos de transformadores de aterramento com resistor).

É conhecida a configuração do enrolamento MT, se este enrolamento é em uma ou duas camadas? Os autores desconhecem os aspectos construtivos dos enrolamentos dos transformadores.

No caso apresentado, nas condições dos terminais em aberto do delta, a instalação de para-raios ou 

capacitores externos seriam medidas mitigadoras de ocorrência de falha?

Entendemos que sim. Podem ser medidas mitigadoras para as sobretensões elevadas, mas precisam de uma 

análise criteriosa e medições em campo para comprovação de sua eficácia.



Grupo : GTM

Título : 4301 - Desenvolvimento de sensor óptico de temperatura e esforços mecânicos para transformadores de potência.

Autor : Aguinaldo Goes de Melo Empresa :Copel GET
PERGUNTA RESPOSTA

Qual a consequência de haver alterações entre as medições em fábrica daquelas verificadas posteriormente 

no campo?

A conseqüência seria a mesma que fosse detectado um deslocamento através do ensaio atual de SFRA, teria 

que ser acionado o fabricante que é responsável pelo transporte e garantia do transformador e ele tem a 

responsabilidade de resolver o problema gerado pelo transporte.

Título : 4720 - Classificador de Nível de Poluição em Isoladores de Vidro, aplicação em Rede Neural

Autor : Yuri dos reis Oliveira Empresa :Cepel / PUC-Rio
PERGUNTA RESPOSTA

A tabela de classificação de poluição está fora da normalização. Como conseguiu imagens possíveis de 

captação com a quantidade de névoa dentro da câmara? Como foi compensada a perda de névoa com a 

abertura da janela de inspeção? Foi feita a correlação com corrente de fuga?

Foi utilizado esta tabela pois expressa mais nitidamente os limites dos níveis de poluição. Esta tabela é 

encontrada em trabalhos publicados. Para que a névoa não atrapalhasse a captação da imagem, a câmera 

teve seu foco ajustado manualmente para captar a radiação UV no isolador antes da câmara estar 

preenchida de névoa. O tubo de saída de névoa foi posicionado na parte superior da câmara para 

compensar a perda de névoa. Não foi feito nenhuma correlação com a corrente de fuga.

Autor : Alexander Polasek Empresa :CEPEL
PERGUNTA RESPOSTA

Na maioria dos Data Sheets dos materiais isolantes como o epoxy não há informação sobre o limite de 

descargas parciais. Na sua pesquisa, este ensaio foi realizado? Para o epoxy com alumina A que foi 

apresentou maior rigidez dielétrica é esperado um nível de descargas parciais menor do que o outro epoxy 

com alumina B?

Não realizamos ensaios de descargas parciais. Contudo é possível que o nanocompósito com maior rigidez 

dielétrica apresente menor nível de descargas parciais devido a melhor dispersão de nanopartículas. Quanto 

melhor a dispersão, menor a tendência ao acúmulo local de cargas e maior é a resistência esperada à 

degradação causada por descarga parciais.

Qual seria a vida útil do sensor? Foi avaliado o possível comportamento do sensor com o envelhecimento? a classe térmica dos materiais utilizados nas fibras e encapsulamentos são superiores ao que é utilizado 

atualmente nos transformadores, devido a isto acredita-se que a vida útil será superior a do transformador. 

Foi realizado apenas o ensaio de compatibilidade com o óleo, não foi realizado o ensaio de envelhecimento 

acelerado no conjunto fibra/encapsulamento.
A magnetosfricção é sensível ou compensada pela fibra instalada nos transformadores? A magnetotriscção tem freqeuncia de 120 e pode a vir a ser medida pelo sensor, dependerá da sensibilidade 

do encapsulamento e do valor desta força. computacionalmente pode ser filtrado o valor deste evento da 

leitura final de esforços se assim necessário.
Grupo : GTM

Título : 4223 - ESTUDO DE NANOCOMPÓSITOS ISOLANTES DE EPÓXI/ALUMINA

Apesar dos esforços axiais causarem mais danos que os radiais, como aferir estes últimos? O sensor é capaz 

de identificar ambos os esforços? Adicionalmente, os pesquisadores pensam em integrar os efeitos térmicos 

e mecânicos para análise de vida útil?

O sensor projetado é para esforços axiais devido as suas dimensões, para medição de esforços radiais teria 

que miniaturizar o encapsulamento da FBG e medir a resposta da mesma frente aos esforços típicos radiais. 

No âmbito deste PID foi previsto somente a leitura destas grandezas, não sendo previsto a estimativa de 

redução da vida útil.
O sensor poderia ser instalado em que potencial? O sensor de temperatura utiliza o próprio material isolante do transformador como encapsulamento, e o de 

deformação pode usar o material já utilizado no transformador ou o PEEK que tem características dielétricas 

superiores ao transformerboard. Assim não haveria a restrição de aplicação dos sensores por nível de 

tensão.
Na faixa dos 120 Hz, como o autor vê a possibilidade de uso do sensor para monitoramento de vibração em 

reatores de derivação?

É possível sim projetar o encapsulamento com sensibilidade suficiente para medir a força decorrente da 

vibração do reator. o encapsulamento pode medir frequências até aproximadamente 300HZ.



Grupo : GTM

No modelo foi considerado um único estágio de resfriamento? Não, foram considerados mais estágios de resfriamento. Vale lembrar que o estágio de resfriamento altera 

os parâmetros do modelo, como o gradiente óleo ambiente e os outros coeficientes relacionados à 

convecção do óleo. Deve-se fazer uma estimação de parâmetros para cada estágio de resfriamento. Por 

esse motivo, essa estimação deve ser realizada preferencialmente ONLINE, para que os valores possam 

cobrir uma maior gama de situações. Adicionalmente, como a proposta do melhoramento do modelo é mais 

significativa para baixos carregamentos, é natural que situações ONAN são as que sejam objeto primário de 

investigação.

Pode-se utilizar como temperatura ambiente as medições do óleo de equipamentos reservas 

(transformadores e reatores), fora de operação?

Não. Na prática, o óleo se comportaria como um filtro passa-baixas da temperatura ambiente, refletindo 

não o valor instantâneo, mas sim um valor médio relativo a constante de tempo daquele óleo. De tal modo, 

é sempre recomendado que a temperatura ambiente seja medida por sensor dedicado a esse fim. Contudo, 

em uma situação onde o valor da temperatura ambiente nas proximidades do transformador não possa ser 

obtido de maneira alguma, é melhor utilizar a medida em um transformador desligado (partindo do 

princípio que esse transformador está em quase-equilíbrio com a temperatura ambiente) do que utilizar um 

valor fixo para os cálculos.

A diferença entre modelos e realidade, nas temperaturas com baixo carregamento, é a menor ou a maior? A diferença entre os modelos teóricos e a realidade medida diretamente no transformador, com baixo 

carregamento, é sempre a maior, ou seja, a medida direta nestas condições sempre apresenta uma 

temperatura superior ao modelo teórico. Esta afirmação é coerente com o modelo modificado deste artigo 

e com a norma IEC 60076-7, podendo ser facilmente vista na tabela Table B.2 – Temperatures at the end of 

each load step.

Grupo : GTM

Título : 4841 - Investigação dos Métodos Normativos para o Cálculo e Estimação da Temperatura do Topo do Óleo em Transformadores de Potência - Aplicabilidade ao Cenário Brasileiro e Proposta 

de Novas Abordagens

Autor : Daniel Carrijo Polonio Araujo Empresa :Treetech
PERGUNTA RESPOSTA

Os estudos devem ser considerados em conjunto para análise multi física em relação a vida útil dos 

transformadores?

Caso a temperatura do óleo seja medida, este estudo não necessita ser considerado em conjunto ao estudo 

de envelhecimento, uma vez que a temperatura do ponto mais quente do enrolamento vai ser calculada a 

partir do óleo medido, que é sempre mais preciso que o óleo calculado. Todavia, caso a temperatura do óleo 

seja calculada e não medida, esses estudos devem ser considerados.

Título : 3380 - FALHAS EM TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA, SEUS EFEITOS E AS RECOMENDAÇÕES ASSOCIADAS

Autor : Wellington Bezerra de Araujo Junior Empresa :UFPE
PERGUNTA RESPOSTA

Na análise de falhas, vocês conseguiram identificar alguma característica predominante nas unidades 

falhadas? Por exemplo, se é transformador ou autotransformador, se é trifásico, transformador elevador, se 

está em local em que haja muitos chaveamentos, se eram trafos novos, de extra alta, etc.

Nós não obtivemos acesso ao banco de dados de falhas da pesquisa realizada pelo Cigre, portanto não 

pudemos analisar as falhas com esse nível de detalhamento.



Grupo : GTM

Título : 4735 - MODELAGEM UTILIZANDO O MÉTODO AHP, PARA DETERMINAR A PRIORIZAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADORES DE TRANSMISSÃO COM A VIDA ÚTIL REGULAMENTAR 

EXAURIDA.

Autor : ANTONIO TADEU DE BRITO Empresa :ELETROSUL
PERGUNTA RESPOSTA

Os óleos dos transformadores foram regenerados durante o tempo de operação até a realização do estudo? 

Por que o DGA não entrou como parâmetro?

Em nenhum dos casos onde houve a regeneração do óleo, foi inferior a dois anos antes da coleta do mesmo 

para realização do ensaio de 2FAL. Verificou-se que a avaliação CO/CO2 não possuía a exatidão necessária 

entre as coletas para se levar em consideração nas análises. Quanto à evolução dos gases combustíveis, 

todos os transformadores apresentavam valores normais.

Houve alguma simulação / estudo para o caso de transformadores com óleo vegetal isolante? Não foram realizados estudos para óleo vegetal. O foco deste trabalho é o OMI.

As normas propõem valores fixos para o parâmetro "A" no cálculo de envelhecimento (ou vida útil). Favor 

comentar, considerando a dependência do oxigênio que este parâmetro teria.

O parâmetro "A" da exponencial pode ser utilizado como fixo seguindo os exemplos da norma desde que 

sejam compensados os cálculos do envelhecimento com um fator multiplicativo sendo este dependente do 

oxigênio. Na prática, o valor de "A" varia, conforme demonstrado por vários estudos. O que a norma se 

propõe a fazer é apresentar uma referência para esse valor para que se tenha uma ideia do envelhecimento 

conforme a pirólise.

Você vê oportunidade de melhoria das normas neste sentido? Existem oportunidades de melhorias nesse sentido se estudos e testes de envelhecimento do papel forem 

conduzidos considerando diversas situações como, por exemplo, a variação em rede (gridsearch) da 

umidade do papel e do oxigênio, para que seus efeitos possam ser contabilizados e o valor de A possa ser 

estimado de maneira mais precisa em diversas condições; Isso poderia ser feito, por exemplo, através do 

acompanhamento de um transformador novo com sensores de gás, de temperatura do ponto mais quente 

do enrolamento (método direto ou indireto, pois a diferença tende a ser mínima quando utilizados produtos 

de boa qualidade e parâmetros corretos) e de umidade no óleo. Se ensaios de 2-fal ou GP fossem realizados 

periodicamente, seria possível estimar o valor de A, através de técnicas de curve fitting, para aquele 

equipamento - e possivelmente família - dados os valores medidos.

Qual a importância da precisão se o transformador está em baixa carga? É importante para que se possa fazer uma avaliação da condição do resfriamento. Um sistema de 

resfriamento que não funciona adequadamente em cargas baixas, isto é, não produz o delta de temperatura 

esperado, tampouco irá funcionar em cargas altas. Imagine o caso no qual um transformador que opera em 

carga baixa está com seu sistema de resfriamento danificado, sendo este defeito não percebido, uma vez 

que a temperatura está baixa. Se, por algum motivo, for solicitado uma sobrecarga de emergência, o defeito 

será percebido de imediato, o transformador não será resfriado como deve e, por consequência, sua 

isolação sólida será degradada muito mais rapidamente (lembrando que esta degradação é uma exponencial 

da temperatura), além de outras consequências possíveis, como a atuação de relés de proteção devido à 

sobre temperatura.

Grupo : GTM

Título : 4838 - Métodos para Cálculo do Envelhecimento de Transformadores Isolados a Óleo Mineral ? Uma Revisão do Estado da Arte

Autor : Daniel Carrijo Polonio Araujo Empresa :Treetech
PERGUNTA RESPOSTA

Foram testados outros métodos multi critérios? Não, somente o método AHP foi utilizado no estudo.



A especificação contempla o uso de óleos a base de esteres naturais e sintéticos? Está sendo proposta uma 

especificação para papéis isolantes? Papéis híbridos, tipo poliamida mais celulose, serão previstos? É 

possível participar do GT como "observador"?

Os temas citados estão contemplados dentro do capítulo "Requisitos construtivos". É possível a participação.

A consideração de barra infinita para curto-circuito pode em alguns casos complicar excessivamente o 

projeto. Como o grupo vê essa condição, visto que é teórica?

As considerações relacionadas a especificação de suportabilidade ao curto circuito serão apresentadas no 

capítulo "Condições operativa do sistema" onde serão apresentadas as alternativas para a especificação 

deste requisito.
Quais as melhores práticas que estão sendo desenvolvidas para garantir a qualidade dos equipamentos no 

recebimento para garantir a qualidade do equipamento no recebimento?

A ABNT NBR 7036 Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência para distribuição, 

imersos em líquidos isolantes, apresenta requisitos a qual é uma referência da futura brochura.

Grupo : GTM

Título : 4440 - REQUISITOS TÉCNICOS E MELHORES PRÁTICAS PARA ESPECIFICAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA E REATORES DE DERIVAÇÃO - GT A2 09

Autor : Janaina gomes da costa Empresa :CEMIG GT
PERGUNTA RESPOSTA

O que será analisado na brochura sobre os materiais isolantes utilizados nos transformadores? Sim. Este tema será tratado no capítulo "Requisitos construtivos".

Foi comparado este método com soluções de mercado para gestão de ativos? Não.

A idade considerada foi tempo de fabricação ou tempo de operação? Foi o tempo de fabricação dos transformadores.

Para o uso do metanol como indicador de falha térmica se faz necessário a coleta de amostra de papel ou 

apenas coleta de óleo? Esse experimento foi feito com o papel kraft termoestabilizado e o papel Nomex?

É necessário apenas a coleta o óleo. Para o Nomex esta metodologia não funciona porque devem ser 

gerados outros subprodutos de degradação. No futuro, pretendemos fazer estes testes.

Quais seriam os limites recomendados para a razão CO / CO2 no diagnóstico de possíveis defeitos? E no caso 

do etanol?

Para a razão CO2/CO indica-se como ponto de atenção valores inferiores a 3. Para o etanol é preciso 

observar a taxa de crescimento. Primeiro deve ser feita a análise de gases dissolvidos, se der diagnóstico de 

falha deve ser avaliada a razão CO2/CO. Se a razão indicar envolvimento do papel, sugere-se a confirmação 

pelo ensaio de etanol. Por ser uma metodologia nova não existem ainda valores limites. Sugere-se o 

acompanhamento da taxa de crescimento do etanol.

O papel era termoestabilizado? Como foi gerado o 2-Fal? Sim, o papel usado foi o termestabilizado. 2-Fal foi gerado porque da forma como o experimento foi 

conduzido o fluido isolante estava numa temperatura máxima de 60 graus que é uma temperatura inferior a 

usada nos ensaios de envelhecimento acelerado onde, na literatura, foi constatada a não formação de 2-fal 

em papel termoestabilizado.

Qual foi a concentração de metanol e etanol nos transformadores em operação? As concentrações medidas foram muito baixas, < 1ppm.

A autora considera que a evolução acentuada do etileno também é um bom indicador de falhas térmicas? Sim, o etileno é o gás chave do sobreaquecimento. A metodologia proposta no estudo serve para avaliar a 

participação do papel na falha térmica.

Está sendo considerado pré fault no momento do curto circuito? Até o momento este assunto não foi tratado neste trabalho.

Grupo : GTM

Título : 4176 - USO DE METANOL E ETANOL NO DIAGNÓSTICO DE FALHAS TÉRMICAS ENVOLVENDO PAPEL KRAFT ISOLANTE

Autor : HELENA MARIA WILHELM Empresa :VEGOOR
PERGUNTA RESPOSTA



Foi ou será realizado este estudo / experiência com óleo vegetal e com papéis de alta temperatura. Caso 

afirmativo, o etanol e metanol tem o mesmo comportamento?

Ainda não foram realizados testes com óleos vegetais isolantes e papeis de maior classe térmica. Esperas-se 

que o tipo de óleo interfira apenas no processo de extração do etanol e metanol quando o papel isolante for 

a base de celulose (termoestabilizado ou kraft normal). Mas, no caso Nomex, precisam ser feitos testes para 

avaliar quais indicadores químicos serão formados.


