
Constatações 
Técnicas



Grupo de Estudo de Geração Hidráulica - GGH

1. Por intermédio da adaptação das normas, deve-se evitar ensaios com alto stress da isolação
das máquinas de geração para que preserve a natureza do envelhecimento das máquinas.

2. Ferramentas de inteligência ar@ficial e modelagem numérica, bem como conceitos da
indústria 4.0, devem con@nuar sendo desenvolvidos e u@lizados de forma integrada e
o@mizada aos sistemas de monitoramento, propiciando maior asser@vidade às analises de
diagnós@co predi@vo das máquinas.

3. Os processos robo@zados nas a@vidades de reparo e manutenção em turbinas são
importantes para a melhoria de prazos, precisão e economicidade, além de amenizar os
esforços humanos nestas a@vidades.



Grupo de Estudo de Geração Térmica - GGT

1. Com o advento da indústria 4.0, a atividade de inspeção vem sendo rapidamente enriquecida
por diversos sistemas de monitoramento on-line, diagnósticos e prognósticos em tempo real,
aumentando a segurança operacional e integridade física dos ativos e das pessoas.

2. A conjugação do aproveitamento energético de biomassas e de resíduos, em complemento a
energia firme, apresenta grande potencial para incrementar a eficiência e a segurança
energética no Brasil.

3. Notou-se uma evolução dos aspectos regulatórios e comerciais quanto aos requisitos de
comprovação de disponibilidade e de penalidades por falta de gás natural para geração
termelétrica, assegurando as demandas deste combustível.



Grupo de Estudo de Linhas de Transmissão - GLT

1. As práticas de manutenção em linhas energizadas de ultra alta tensão têm sido baseadas em
estudos e análises experimentais em laboratório e aplicações em campo, requerendo, ainda,
um respaldo normativo.

2. A aplicação das fundações com estacas helicoidais tem ocorrido em velocidade superior ao
conhecimento acumulado sobre as características técnicas de adequação ao meio em que
elas são instaladas, bem como sobre sua durabilidade.

3. As soluções de projeto para melhoria de desempenho de LTs em operação, bem como para a
adoção de configurações para LTs de potência natural elevada, têm sido objeto de intenso
desenvolvimento.



Grupo de Estudo de Análise e Técnicas de Sistemas de 
Potência CA e CC - GAT

1. Os sistemas HVDC con@nuam a despertar o interesse do Setor Elétrico Brasileiro. A prova é o
grande número de ITs de excelente nível técnico e ferramentas computacionais novas, por
exemplo a técnica de Fasores Dinâmicos e metodologia para estudos de mul@-infeed em
HVDC.

2. Os Compensadores Está@cos do @po STATCOM híbridos já despontam com capacidade de
atender aos editais dos leilões brasileiros. Os STATCOMs apresentam vantagens quando
comparadas aos Compensadores Está@cos, notadamente em relação aos tempos de resposta.

3. Desperta preocupação o impacto do crescimento da geração eólica e fotovoltaica na
estabilidade do SIN. Por ser uma geração conectada à rede via inversores, ficam evidenciados
os impactos no controle de frequência e na estabilidade de tensão e angular frente a grandes
e pequenas perturbações.



Grupo de Estudo de Proteção, Medição, Controle e 
Automação em Sistemas de Potência – GPC

1. Devido ao uso extensivo das facilidades providas pelos modernos IEDs de proteção,
importantes melhorias têm sido implementadas nos sistemas de proteção, com destaque para
as aplicações de proteção de geradores síncronos.

2. Os relatos das aplicações da norma IEC 61850 têm demonstrado um aumento cada vez maior
em diversas situações prá@cas, o que evidencia a maturidade do setor nesta área.

3. O tema de proteção e automação de barramentos mereceu destaque quanto aos requisitos
regulatórios a serem observados e aos projetos de modernização, resultando na ampliação da
capacidade de monitoramento desses sistemas.



Grupo de Estudo de Comercialização, Economia e 
Regulação do Mercado de Energia Elétrica – GCR

1. Grande interesse na avaliação de riscos no ambiente de preços horários associado a fontes
renováveis.

2. Novas ferramentas para gestão do sistema e desenho do mercado, tais como gestão da
demanda, armazenamento e técnicas na garantia de suprimento.

3. Melhorias no modelo de mercado para mitigação de riscos dos geradores hidrelétricos
participantes do MRE.



Grupo de Estudo de Planejamento de Sistemas 
Elétricos – GPL

1. Foi abordada a modelagem estocástica da geração na expansão do sistema e sua flexibilidade
operativa, propondo soluções para melhorar o nível de confiabilidade do atendimento,
incluindo usinas solares e usinas reversíveis.

2. Foco nas margens de transmissão e no desempenho dinâmico do sistema interligado,
destacando a preocupação necessária com a inércia dos sistemas.

3. As metodologias mais abordadas nesta edição foram sobre:
• Uso do sistema de transmissão;
• Estimativa do montante de uso do sistema de transmissão;
• E elaboração de cenários de geração e mercados de energia.



Grupo de Estudo de Subestações e Equipamentos de 
Alta Tensão – GSE

1. Foi constatado que há necessidade de melhoria no banco de preços da Aneel, pois ainda não
contempla subestações compactas e modulares e as resoluções para melhorias não abrangem
todas instâncias consequentes da implantação das mesmas (Procedimentos de Rede, Normas
Técnicas, etc).

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

3. Há necessidade de melhoria da Regulação para uma correta gestão de a@vos em final de vida
ú@l: subs@tuição versus manutenção. Também há necessidade de Regulação considerando a
vida ú@l regulatória e a vida ú@l técnica.



Grupo de Estudo de Operação de Sistemas 
Elétricos – GOP

1. A segurança do sistema se mantém como uma preocupação e a reprodu@bilidade de soluções
como um aspecto que ganha cada vez mais importância. São frequentes os problemas de
programação energé@ca e hidrologia.

2. São crescentes a expecta@va e a busca de conhecimento mais detalhado do DESSEM neste
momento que antecede a sua entrada em operação oficial. Os novos empreendimentos de
interligação entre as regiões Norte e Sudeste (bipolos do Xingu) despertam interesse.

3. O desenvolvimento de novas e modernas ferramentas de tempo real vêm exigindo maior
capacidade analí@ca dos operadores da sala de controle para permi@r o máximo
aproveitamento de seus resultados. Mudanças na regulamentação e clima con@nuam
trazendo desafios.



Grupo de Estudo de Desempenho de Sistemas 
Elétricos – GDS

1. Os temas relacionados a desempenho frente a descargas atmosféricas despertaram grande
interesse. O estudo de resposta em frequência de equivalentes dinâmicos merece ser
continuado.

2. Desafios da modelagem dos cabos isolados para estudos de transitórios eletromagnéticos. A
falha de equipamentos envolvendo interação com o sistema ainda é um grande desafio.
Prejuízos na indústria causados por falta de qualidade de energia.

3. A conexão dos parques eólicos à rede elétrica, do ponto de vista de distorção harmônica,
continua uma questão polêmica. Analisadas várias melhorias em ferramentas computacionais
de simulação transitória e sugeridas novas.



Grupo de Estudo de Desempenho Ambiental de 
Sistemas Elétricos – GMA

1. O tripé social da sustentabilidade foi valorizado através de discussões trazendo experiências
de envolvimento das populações locais e mostrando a necessidade de aprofundar o
conhecimento sobre os impactos socioambientais das novas fontes renováveis.

2. Foram apresentadas novas metodologias e tecnologias inovadoras para aprimorar o
monitoramento e mitigação de impactos sobre a biodiversidade, otimizando a manutenção e
operação dos ativos, tanto na transmissão como na geração.

3. Os trabalhos destacaram a importância de medir a efetividade dos programas
socioambientais, que poderão ser capitaneados para contribuir com os ODS da agenda 2030
da ONU, criando valor nos territórios e contribuindo para a reputação das empresas.



Grupo de Estudo de Sistemas de Distribuição – GDI

1. Avaliação de impactos técnico-econômicos da inserção da geração distribuída fotovoltaica
cujo aumento da penetração tem gerado problemas relacionados à operação das redes de
distribuição é uma necessidade.

2. Distribuidoras con@nuam buscando a o@mização do planejamento e minimização de custos de
operação incluindo, por exemplo, a inspeção de sistemas de distribuição por drones.

3. A busca de soluções para melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica e
eficiência operacional das empresas do setor de distribuição de energia elétrica tem sido
permanente.



Grupo de Estudo de Transformadores, Reatores, Materiais 
e Tecnologias Emergentes – GTM

1. As condições de confiabilidade dos transformadores e reatores para o sistema con@nuam
sendo um tópico de interesse. Os informes técnicos trataram de temas associados às suas
especificações, ensaios e avaliação da expecta@va de vida, ou seja, critérios para subs@tuição
destes equipamentos e manutenção da confiabilidade.

2. Os métodos e modelos que permitem a avaliação das condições de transformadores e
reatores ao longo da vida ú@l e sua es@ma@va de vida têm sido buscados e ainda existe
espaço para melhoria e desenvolvimento.

3. Constatou-se que inves@gações dos modos de falha e análises de causa raiz são mo@vadores
do debate técnico com destacada par@cipação e interesse.



Grupo de Estudo de Geração Eólica, Solar e 
Armazenamento – GES

1. Desafios impostos pela natureza dos recursos eólico e solar introduzem a necessidade da
aplicação de técnicas como inteligência artificial e uso massivo de dados para aprimorar a
operação e manutenção das unidades geradoras e do sistema.

2. Há uma grande expectativa no uso de soluções de armazenamento para auxiliar a inserção de
renováveis e a estabilidade do sistema elétrico, com destaque para as tecnologias emergentes
como hidrogênio, armazenamento térmico (CSP), além de baterias.

3. Tradicional discussão sobre o desafio na inserção das fontes, tendo como vetor de
transformação do sistema muitos trabalhos de P&D e em particular destaque para novos
arranjos de projetos renováveis híbridos.



Grupo de Estudo de Sistemas de Informação e 
Telecomunicação para Sistemas Elétricos – GTL

1. É cada vez mais evidente a importância e a urgência da implementação de ações de segurança
cibernética nos ativos do setor elétrico, com atuação em pessoas, processos e tecnologias.

2. Ganhos obtidos na virtualização de sistemas de supervisão que atendem aos Centros de
Operação. Como exemplo, a integração de dados variados nas interfaces homem-máquina
para centros de operação contribuem na qualidade do processo de decisão.

3. A IOT (Internet das Coisas) como técnica preditiva otimiza as ações das equipes de
manutenção. Por exemplo, a portabilidade de interfaces de supervisão e comando para o
celular é possível com a utilização de protocolos abertos.



Grupo de Estudos de Aspectos Empresariais e de Gestão Corporativa e da 
Inovação e da Educação e de Regulação do Setor Elétrico – GEC

1. O setor carece de um modelo de governança que permita o@mizar a u@lização dos recursos
existentes e a atuação das ins@tuições e agentes, vital para o equilíbrio dos múl@plos
interesses setoriais.

2. A gestão de a@vos é um fator de sucesso preponderante para o desempenho do SIN e do
negócio de transmissão. Os modelos para gestão de a@vos devem ser aprimorados, visando a
o@mização de recursos e a garan@a da confiabilidade da rede.

3. A gestão do conhecimento ainda é uma carência do setor elétrico, sendo uma questão vital
para o seu desenvolvimento e solução para os novos desafios que se impõe.




