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IMPORTANTE

Os pesquisadores dos Institutos Lactec e o parceiro industrial
FEERGS enfrentaram o desafio para oferecer à Coelba uma
alternativa que evitasse desligamentos acidentais
causados pela falta de manutenção preventiva ou longos
períodos de interrupção programada do fornecimento de energia.

Realizado nos ciclos 2005 e 2006 da Aneel,
o projeto resultou em um conjunto inédito de
ferramentas e procedimentos de linha viva de-
senvolvido para a realização de serviços de subs-
tituição de condutores nus por cabos protegi-
dos (em redes de distribuição de média ten-
são) ou multiplexados (em redes de distribui-
ção de baixa tensão). O estudo também estabe-
leceu uma metodologia para a substituição de
transformadores de distribuição em linha viva,
sem causar desligamentos aos consumidores
alimentados em baixa tensão. Por fim, enume-
ra as vantagens da adoção dessa nova tecnolo-
gia na manutenção das redes de distribuição,
permitindo a redução dos custos, melhoria dos
índices de desempenho, otimização do empre-
go de equipes de linha viva e, especialmente,
maior satisfação dos consumidores. O projeto
foi premiado entre os melhores trabalhos do
CITTES 2007 (3º Congreso Internacional
sobre Trabajos con Tensión y Seguridad en
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica),
realizado em San Luis, na Argentina.

O desafio
Como garantir que as redes antigas de dis-

tribuição de média e baixa tensão permane-

Conjunto inédito de ferramentas
para manutenções em linha viva

çam energizadas enquanto são executados
serviços de manutenção preventiva? Os pes-
quisadores dos Institutos Lactec e o parceiro
industrial FEERGS enfrentaram o desafio para
oferecer à Coelba uma alternativa que evitasse
desligamentos acidentais causados pela falta
de manutenção preventiva ou longos perío-
dos de interrupção programada do forneci-
mento de energia.

O problema estava na necessidade de ma-
nutenções em função da ampliação da carga e
de consumidores, como também de mudança
dos cabos de cobre ou alumínio degradados.
A Coelba enfrenta dificuldades com a cristali-
zação de fios de cobre nus, de bitola 6 AWG,
em boa parte de sua rede primária de distri-
buição. Se o serviço fosse realizado de forma
convencional, com o desligamento da rede de
distribuição, a duração da interrupção no for-
necimento de energia elétrica seria elevada.
Isso representa prejuízo nos índices de quali-
dade coletivos DEC e FEC e os individuais
DIC, FIC e DMIC, lucro cessante na comercia-
lização de energia elétrica no período e gran-
de insatisfação dos consumidores afetados.
Problema similar é identificado nas redes de
baixa tensão.
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Para mais informações a respeito deste projeto, entre em contato com Dailton Pedreira
Cerqueira (dcerqueira@coelba.com.br), Mario Bomfim (mbomfim@coelba.com.br) ou
Claudio Osnei Garcia – Unidade de P&D e Inovação (cgarcia@coelba.com.br).
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O que era necessário fazer
Para minimizar os problemas enfrentados pela Coelba, era necessário estudar alternativas eficazes de substituir os condutores nus antigos.
Condutores das redes de média tensão deveriam ser substituídos por cabos protegidos.
Condutores das redes de baixa tensão deveriam ser substituídos por cabos multiplexados.
Toda a manutenção deveria empregar técnicas de linha viva.
Desenvolver metodologia e procedimento para a substituição de transformadores de distribuição, sem causar o desligamento dos consumidores
alimentados em baixa tensão.
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Os resultados
Um novo conjunto de ferramentas foi criado e
desenvolvido para garantir a segurança das equipes
de eletricistas, bem como evitar a interrupção do
fornecimento de energia elétrica aos consumidores
atendidos em média e em baixa tensão.

O estudo estabeleceu uma metodologia para realizar
a substituição de transformadores de distribuição em
linha viva.

Os pesquisadores propõem ainda o
reposicionamento das buchas de baixa tensão nos
transformadores a partir de critérios funcionais e de
segurança do trabalho.

O projeto deu origem a uma patente, registrada no
INPI sob a designação “Sistema para Substituição de
Condutores em Redes de Média e Baixa Tensão em
Linha Viva”, nº PI0701043-5.

O projeto encontra-se na fase cabeça de série. A
intenção é viabilizar a comercialização dos produtos
desenvolvidos pela Coelba, Institutos Lactec e
FEERGS.

Carretilha de baixa tensão durante a realização
da substituição de cabos

 Dispositivo de acoplamento das buchas de baixa
tensão, para correntes de até 400 a

Transformador com buchas de BT reposicionadas
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Para mais informações a respeito deste projeto,
entre em contato com Dailton Pedreira
Cerqueira (dcerqueira@coelba.com.br),
Mario Bomfim (mbomfim@coelba.com.br) ou
Claudio Osnei Garcia – Unidade de P&D e
Inovação (cgarcia@coelba.com.br).

O estudo estabeleceu
Substituição de transformadores e cabos de média e baixa
tensão sem causar desligamentos aos consumidores
Redução de custos
Melhoria dos índices de desempenho
Melhor aproveitamento de equipes de linha viva
Mais satisfação para os consumidores


