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estratégias Conceituais da operação 
do Sistema Interligado Nacional

Saulo Cisneiros, 2º Vice-presidente do Cigré-Brasil 

1. Introdução
o Sistema Interligado Nacional (SIN) é um 

sistema interligado de dimensões continentais e 
predominantemente hidroelétrico com grandes 
usinas distantes dos centros de carga, que são 
interligados por longas linhas de transmissão. Ao 
final de 2014 o SIN tinha uma capacidade instalada 
de geração de mais de 133.000 MW e mais de 
120.000 km de linhas de transmissão em tensão igual 
ou superior a 230 kV. Além disso, o Brasil é um dos 
países emergentes do grupo BRICS, cuja economia 
e demanda por energia elétrica têm crescido 
significativamente a cada ano. essas características 
tornam o SIN um sistema quase ímpar no mundo, de 
tal forma que o seu planejamento e a sua operação 
se revestem de grande complexidade, o que requer 
estratégias, diretrizes e procedimentos com essa 
finalidade. esse arcabouço faz parte das atribuições, 
reponsabilidades e conceitos que são praticados 
pelo operador Nacional do Sistema elétrico (oNS) 
e do dia-a-dia das atividades dos seus dirigentes, 
gestores e profissionais.  

em função das características do SIN, as 
interligações inter-regionais têm um papel 
fundamental nos intercâmbios energéticos entre 
regiões para otimizar as disponibilidades existentes 
visando a garantia do atendimento energético 
do SIN. por conta disto, as interligações entre as 
regiões Sul, Sudeste/Centro-oeste, Nordeste e Norte 
têm sido expandidas com o objetivo de aproveitar 
os excedentes sazonais de geração hidráulica e 
de outras fontes existentes em cada região. essas 
interligações funcionam como se fossem “usinas 
virtuais” para as regiões recebedoras. dentro deste 
contexto e de suas potencialidades, cada região 
tem suas estratégias específicas de atendimento 
energético. A figura 1 apresenta as regiões eletro-
geográficas do SIN.

 

figura 1 – As regiões eletro-geográficas do SIN

2. Atendimento à Região Nordeste
A principal oferta de energia elétrica da região 

Nordeste é de origem hidráulica e depende 
praticamente do rio São francisco. A capacidade 
máxima de armazenamento desta região é de 51.860 
MWmed.mês, representando 20% da capacidade 
de armazenamento do SIN. o rio São francisco 
concentra 97% da capacidade de armazenamento 
dessa região, distribuídos pelos reservatórios de três 
Marias (31%), Sobradinho (59%) e Itaparica (7%). A 
geração térmica representa 26% da capacidade de 
geração instalada na região. A geração eólica apesar 
de ser emergente, representa hoje 22%.

em caso de ocorrência de baixas afluências no 
rio São francisco, o atendimento energético à região 
Nordeste é feito prioritariamente pela importação 
de energia das regiões Norte, proveniente da 
uhe tucuruí, e Sudeste/Centro-oeste, através das 
interligações Norte/Nordeste, Sudeste/Nordeste 
e Norte/Sudeste. Nestas situações, o recebimento 
de energia das demais regiões é maximizado até o 
esgotamento dos limites elétricos das interligações 
inter-regionais, desde que haja excedentes 
disponíveis nessas regiões, para em seguida 
despachar a geração térmica da região Ne, por 
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razões de garantia energética, além daquela que já é 
normalmente feita por ordem de mérito econômico 
nos programas mensais de operação e suas revisões 
semanais. Caso não haja disponibilidade de 
excedentes nas demais regiões, o despacho térmico 
por segurança energética é logo adotado.

Como resultado desta política, a maximização 
da importação de energia das demais regiões 
tem sido largamente praticada, de tal forma que o 
recebimento de intercâmbio pela região Nordeste 
nos últimos 6 anos atingiu os seguintes valores em 
MWmed, representando os percentuais indicados 
da energia armazenada máxima (%eARmax) desta 
região, conforme mostrado na tabela 1, para os 
anos de 2008 a 2014, e na figura 2 para os meses de 
janeiro/2013 a maio/2014.

tabela 1 - Recebimento anual de intercâmbio pela 
região Nordeste de 2008 a 2014

 

 

figura 2 - Recebimento mensal de intercâmbio pela 
região Nordeste de Jan/2013 a dez/2014 

A geração térmica da região Ne tem também 
sido usada em larga escala como consequência das 
baixas afluências no rio São francisco e também nas 

bacias da região Sudeste/Centro-oeste, conforme 
mostrado na figura 3.

                

figura 3 - geração térmica mensal na região 
Nordeste de Jan/2013 a dez/2014

3. Atendimento à Região Norte
A região Norte depende significativamente da 

usina de tucuruí e de importação de energia da 
região Sudeste/Centro-oeste para atendimento dos 
seus requisitos energéticos e de ponta. Recentemente 
passou a contar também com geração térmica. 
historicamente, em função do regime hidrológico 
do rio tocantins, a uhe tucuruí caracteriza-se pela 
ocorrência de excedentes energéticos que se 
concentram no 1º semestre de cada ano, e que são 
exportados para as regiões Sudeste/Centro-oeste 
e/ou Nordeste. A exportação da energia de tucuruí 
nos últimos 5 anos atingiu os seguintes valores em 
MWmed, que estão concentrados no 1º semestre de 
cada ano, conforme mostrado na tabela 2, para os 
anos de 2009 a 2014.

tabela 2 - exportação semestral de energia pela 
região Norte de 2009 a 2014

 

A uhe tucuruí possui um ciclo anual bem 
definido de tal forma que no 1º semestre ocorre 
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o seu replecionamento e no 2º semestre o seu 
deplecionamento, seguindo uma curva que 
procura maximizar o uso das suas disponibilidades, 
levando em conta que, historicamente, seu 
reservatório sempre reencheu ao longo do 1º 
semestre do ano. Apresenta-se na figura 4 as curvas 
de deplecionamento da uhe tucuruí prevista e 
verificada no ano de 2014.

A capacidade de geração da usina de tucuruí é 
fortemente influenciada pela altura de queda do 
seu reservatório. em função dessa característica, 
ao longo do segundo semestre de cada ano, a uhe 
tucuruí frequentemente não possui disponibilidade 
de geração para atender a carga da região Norte, no 
período de ponta, o que é agravado pelo elevado 
fator de carga desta região ao longo da jornada 
diária, de tal forma que, a depender das afluências 
a tucuruí e dos requisitos de carga, este déficit de 
ponta pode transformar-se em déficit de energia, 
devido a extensão da duração da ponta do Norte.

desta forma, o atendimento energético da região 
Norte no 2º semestre é feito pelas disponibilidades 
energéticas da uhe tucuruí e o que não for possível 
de ser atendido por esta usina será complementado 
pelas disponibilidades energéticas das regiões 
Sudeste/Centro-oeste e Nordeste, a depender 
dos regimes hidrológicos dessas regiões, e/ou 
pela geração térmica local. A partir de 2013 com 
a instalação de geração térmica no estado do 
Maranhão, que hoje totaliza 2.400 MW, a região 
Norte passou a ser exportadora ao longo de todo 
ano, embora com menor intensidade no 2º semestre. 

 

figura 4 - Curvas de deplecionamento de tucuruí 
prevista e verificada no ano de 2014

4. Atendimento à Região Sul
A capacidade de armazenamento da região Sul 

totaliza cerca de 19.873 MWmed.mês, representando 

cerca de 7,0% da capacidade de armazenamento do 
SIN, distribuídos pelas bacias dos rios Iguaçu, Jacuí, 
uruguai e Capivari, sendo a bacia do rio Iguaçu 
responsável por cerca de 51% deste armazenamento.

o Sul está fortemente interligado à região Se/Co, 
por onde podem ser recebidos até 6.000 MWmed. 
os recursos de geração térmica, cuja capacidade 
instalada totaliza 5.000 MW, mais a importação de 
energia possibilita o atendimento de cerca de 60% 
da demanda máxima verificada, o que dá a esta 
região uma característica diferenciada das demais 
regiões.

Na ocorrência de uma hidrologia desfavorável na 
região Sul, principalmente na bacia do rio Iguaçu, onde 
estão localizadas suas principais usinas e reservatórios, a 
estratégia de operação energética prioriza inicialmente 
a maximização do recebimento de energia da região Se/
Co, caso haja excedentes energéticos, para em seguida 
fazer uso da geração térmica local, visando preservar a 
segurança do atendimento eletroenergético da região.

5. Atendimento à Região Sudeste/Centro-Oeste
A capacidade máxima de armazenamento 

do subsistema Se/Co é de cerca de 205.002 
MWmed.mês, representando 71% da capacidade 
de armazenamento do SIN, estando distribuída 
pelas bacias dos rios paranaíba (37,2%), grande 
(25,4%), paranapanema (5,7%) e tocantins/Serra 
da Mesa (17,2%), onde as bacias dos rios paranaíba 
e grande são responsáveis por cerca de 63% desse 
armazenamento.

A geração do subsistema, além das usinas com 
grandes reservatórios, provém principalmente de 
usinas a fio d’água de média e grande capacidade, com 
destaque especial para a usina Binacional de Itaipu 
(14.000 MW), que por sua localização a jusante da bacia 
do rio paraná tira proveito das vazões regularizadas 
pelos reservatórios situados nas bacias dos rios grande, 
paranaíba, tietê e paranapanema. A geração térmica, 
convencional mais nuclear, representa cerca de 20% da 
demanda máxima.

em função de ser a usina situada mais a jusante 
da bacia do paraná, a usina de Itaipu tem batido 
seguidamente recordes mundiais de geração anual. 
em 2006 e 2007, ano em que foram inauguradas mais 
duas unidades de 700 megawatts, completando, 
assim, as 20 previstas no projeto inicial, a marca de 90 
milhões foi superada novamente, e em 2012 e 2013 
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sistêmico. Isto significa que os intercâmbios inter-
regionais serão definidos com o objetivo de procurar 
igualar a segurança energética entre as regiões, até os 
limites elétricos de capacidade destas interligações.

para que este princípio seja praticado de forma 
equitativa em todo o SIN, é necessário que os 
recursos energéticos excedentes em uma região 
sejam transferidos, via sistema de transmissão, para 
outras regiões que estejam mais carentes.

o ideal seria que as transferências de energia 
entre regiões não fossem limitadas pelas restrições 
de transmissão existentes, assegurando, assim, a 
aplicação do princípio da equidade da segurança 
energética em toda a sua plenitude para todo 
o SIN. Considerando que existem restrições de 
transmissão, mecanismos têm que ser adotados para 
procurar nivelar ou compensar desigualdades entre 
as regiões, provocados por estas restrições.

para ilustrar precisamente este conceito, salienta-
se o caso de uma região com disponibilidade 
sazonal ter de exportar o máximo para atender as 
demais regiões que se encontram carentes. Caso 
estas disponibilidades não sejam suficientes para 
o atendimento total das necessidades, deverão ser 
seguidos os seguintes passos:

1.  estabelecer prioridade entre as regiões 
carentes, em termos de criticidade;

2.  priorizar as transferências de energia para as 
regiões mais carentes;

3.  utilizar recursos locais de geração térmica e/
ou importação de outras fontes, por ordem de 
mérito de custo, para compensar o que não 
pode ser recebido plenamente pelas regiões 
deficitárias até os limites de transmissão 
existentes.

os custos com a utilização destes recursos 
locais de geração térmica e/ou importação por 
cada região serão considerados de uso sistêmico e 
rateados por todos os Agentes de Consumo do SIN, 
através do encargo de Serviços Sistêmicos (eSS) 
por razões de Segurança energética, aplicado a 
situações específicas para bancar custos adicionais 
decorrentes da busca pela garantia da segurança do 
atendimento energético do SIN.

7. Atendimento Sistêmico em Situações de 
Hidrologias Críticas

novos recordes mundiais foram atingidos, sendo 
98,6 milhões de MWh em 2013. A tabela 3 apresenta 
a produção anual de Itaipu deste 1999, que em 2012 
superou os 90 milhões de MWh.

A região Se/Co está interligada às regiões Sul, 
Norte e Nordeste, o que possibilita uma intensa 
otimização energética dos recursos de geração 
disponíveis entre as regiões. entretanto, a região 
Se/Co, com cerca de 60% da carga própria do SIN, 
é atendida principalmente através dos seus próprios 
recursos de geração. 

pelas suas características, a região Se/Co 
apresenta uma grande inércia, de tal forma que as 
transferências de energia com as outras regiões 
representam menos de 5% de sua oferta. disto 
decorre que, num quadro de restrição de oferta nesta 
região, as transferências das demais regiões para o Se/
Co, embora sejam importantes, não são suficientes 
para evitar um eventual contingenciamento ditado 
por uma hidrologia criticamente desfavorável. 

tabela 3 - energia anual gerada na uhe Itaipu
 

6. Atendimento Sistêmico
A base predominantemente hidráulica do 

SIN com usinas localizadas em diversas bacias de 
diferentes regiões geográficas, interligadas por um 
extenso sistema de transmissão, conduz a que o 
planejamento e operação do SIN sejam realizados 
considerando a otimização dos recursos energéticos 
globais. esta otimização tem como princípio básico 
distribuir, entre todas as Regiões e os Agentes, 
os ônus e benefícios decorrentes da operação 
interligada, mantendo o princípio da cooperação 
mesmo no ambiente competitivo.

desta forma, as interligações inter-regionais têm 
sido operadas visando otimizar o uso dos recursos 
energéticos de cada região, observando o ótimo 
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em situações de hidrologias críticas, a preservação 
dos estoques armazenados nos reservatórios 
localizados nas cabeceiras dos Rios grande (furnas e 
Mascarenhas), paranaíba (emborcação e Itumbiara), 
tocantins (Serra da Mesa) e São francisco (três Marias 
e Sobradinho), passa a ter um papel fundamental no 
atingimento de dois grandes objetivos:

•  Garantir o atendimento aos requisitos energéticos 
e de potência do SIN ao longo do período crítico.

•  Permitir o controle da gestão hídrica dos 
reservatórios de cabeceira para fins de uso 
múltiplo das águas por todos os usuários pois, 
caso contrário, todos sairão perdendo.

Neste sentido, há necessidade de flexibilizar 
os requisitos de uso múltiplo da água e de 
condicionantes ambientais, com o objetivo de reduzir 
as inflexibilidades hidráulicas nas bacias hidrográficas 
do SIN, utilizando para isto recursos térmicos e 
energéticos existentes em todas as regiões.

As principais restrições nos aproveitamentos das 
bacias hidrográficas do SIN são decorrência de razões 
ambientais e de uso múltiplo dos recursos hídricos e, 
para cada caso, estão identificadas as flexibilizações 
requeridas para maximização do uso dos recursos 
disponíveis para atendimento energético do SIN. 
dentro deste contexto é importante salientar que os 
requisitos locais não podem se contrapor ao objetivo 
maior que é o atendimento energético nacional ao 
país. Cabe para isto identificar as ações necessárias 
para mitigar os impactos locais provenientes da 
flexibilização das restrições existentes. 

8. Agradecimentos
Agradecemos sinceramente às engenheiras 

especialistas de sistemas de potência do oNS 
Alessandra Barros e Raitza Aguiar pela coleta 
dos dados e preparação das figuras e tabelas 
apresentadas neste artigo.

Comitê B2 - linhas aéreas promove curso: 
Vibrações eólicas em cabos aéreos de linhas de transmissão

o curso Vibrações eólicas em Cabos Aéreos 
de linhas de transmissão nos dias 28 e 29 de 
outubro de 2014, no lACteC em Curitiba teve 
como propósito o treinamento de engenheiros de 
linhas de transmissão no que se refere a vibrações 
eólicas e fadiga em cabos aéreos, apresentando os 

seguintes tópicos: (i) os princípios físicos básicos 
desses fenômenos, (ii) as suas consequências, 
(iii) as formas de avaliar a sua intensidade, e (iv) 
proteger as linhas contra os seus efeitos danosos.

A necessidade desse curso ficou patente em 
solicitações e sugestões feitas por membros 
do gt B2.11 - Comportamento Mecânico de 
Condutores e Acessórios, em consequência dos 
registros de danos em cabos e ferragens que 
podem ser atribuídos a fadiga por vibração eólica. 
Sabidamente, o assunto é complexo e, em geral, 
pouca ênfase na fase acadêmica é dada a esse 
fenômeno da engenharia de linhas na formação 
dos engenheiros.

deve-se considerar também que o último 
curso de vibrações em linhas aéreas promovido 
pelo CIgRé foi realizado no Cepel, em 2003. desde 
aquela época, novas gerações de engenheiros se 
envolveram com linhas de transmissão, possuindo, 
não raras vezes, pouco conhecimento do tema em 
questão.

o curso foi composto de palestras de 
nivelamento sobre aspectos físicos das vibrações, 
fadiga em cabos e sistemas de proteção. Seguiram-
se palestras de concessionárias e fabricantes sobre 
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VII Workspot – Workshop Internacional sobre transformadores 
de potência, equipamentos, Subestações e Materiais

23 a 26 de Novembro de 2014, Rio de Janeiro

A sétima edição do Workspot foi realizada no 
Rio de Janeiro de 23 a 26 de novembro de 2014. 
Nesta edição do Workspot foram debatidos temas 
sobre transformadores e Reatores de potência, 
equipamentos de Alta tensão, Subestações e 
Materiais e tecnologias emergentes que são 
objetos do escopo dos Comitês de estudos A2, A3, 
B3 e d1 do Cigré-Brasil. o evento foi organizado 
pelo Cigré Brasil com o apoio do Cepel eletrobrás.

Mais de 260 delegados de 13 países 
participaram do seminário, que teve a 
apresentação de 64 artigos e 06 posters do Brasil, 
Austrália, Canadá, frança, Alemanha, Índia, Itália, 
Japão, holanda, Noruega, peru, polônia, Suíça e 
euA. Além disso, 14 tutoriais foram apresentados 
por especialistas de renome internacional.

o evento de três dias foi realizado 
simultaneamente em duas salas, uma dedicada 
aos Comitês de estudos A2 (tansformadores) 
e d1 (Materiais e tecnologias emergentes) e 
outra dedicada as atividades dos Comitês de 
estudos A3 (equipamentos de Alta tensão) e B3 
(Subestações).

Programação técnica
o programa técnico abordou os seguintes 

temas preferenciais:
Comitês de estudo A2 e d1: 
pS1 – Melhores práticas para a gestão de ativos; 

pS2 – transformadores: projeto, especificação e 
testes; pS3 – uso de materiais não convencionais 
e as novas tecnologias

ensaios em equipamentos, inspeção e medição de 
vibração em linhas aéreas, abordando aspectos 
práticos e casos reais. um novo aspecto abordado 
no curso foi a proteção contra vibrações em novos 
tipos de cabos, apresentados por fornecedores 
deste tipo de material. Na fase final do evento foi 
organizada uma visita aos laboratórios de cabos 
do lACteC-pR, na qual os participantes puderam 
acompanhar a realização de ensaios de fluência e 
fadiga em cabos condutores.

o curso foi realizado com o apoio dos 
Institutos lACteC que cederam suas instalações 
e participaram ativamente no seu planejamento e 

execução. patrocinaram o evento as empresas SAe 
towers, Burndy, tramontina eletrik/forjasul, plp, 
general Cable e Sadel. Como palestrantes, contou-
se com a presença de profissionais especialistas 
no tema e fornecedores de equipamentos, 
concessionárias, institutos de pesquisa e 
desenvolvimento e universidades.

o curso contou com 60 participantes, oriundos 
das áreas de engenharia de linhas de transmissão 
das concessionárias, fabricantes, universidades e 
institutos de pesquisa. o índice de satisfação, na 
visão dos participantes, ficou na ordem de 90% 
como completamente satisfeitos.



10       eletRoeVolução  MARço 2015     

notícias

Japan);
•  SC B3 Substations: Works, Trends and 

Substations in the Network of the future + 
Standardization vs. Innovation tutorial – terry 
krieg, SC B3 Chairman (JACoBS,Australia);

•  Upgrading and Updating, Akira Okada, AA3 
SC B3, (hItAChI, Japan);

•  Confiabilidade de subestações GIS sob ponto 
de vista da segurança operativa do sistema – 
Airton Violin da (uNIfeeI, Brazil);

•  Critérios para especificação e aplicação de 
pararaios de zno em função dos requisitos 
da última revisão da Norma IeC 60.099-4 - 
Jorge franco (te Connectivity, uSA)

•  On Phenomena of Sympathetic Interaction 
and pseudo Inrush in transformers – herivelto 
de Souza Bronzeado (MI, Brazil)

•  GIS Application: Selection of technology, and 
engeering – Marta lacorte (ABB, Brazil).

Principais constatações Técnicas dos 
Comitês de Estudo A2 - Transformadores e D1 
- Materiais:

Melhores práticas para gerenciamento de 
ativos:

•  Com relação ao monitoramento de condição 
operativa de transformadores observa-se 
que a aplicação de dgA continua sendo 
relevante desde que acompanhada do 
aprimoramento da análise e interpretação 
dos resultados. 

•  A decisão da implementação de técnicas e 
formas de monitoramento de ativos, on-
line ou off-line, deve ser tomada a partir 
de aplicação de critérios de engenharia e 
considerando a realidade e condição do 
parque de ativos de cada empresa/agente;

•  Foi apresentada uma evolução dos ensaios 
de alta tensão para aplicação no campo.

•  Novas metodologias para cálculo de Health 
Index estão sendo aplicadas considerando um 
conjunto de fatores tais como idade, impacto 
sistêmico, condição do equipamento, dentre 
outros. o grupo Wg A2.49 está trabalhando 

Comitê de estudos A3: 
pS1 – equipamentos: mitigação transitória 

/ condições anormais de comutação; pS2 – 
Sobrecarga de equipamentos de alta tensão em 
novas condições de sistemas de energia; pS3 – 
equipamentos de ultra Alta tensão (uAt)

Comitê de estudos B3: 
pS1 – Reforma ampliação e atualização de 

subestações; pS2 – Impacto de novas tecnologias 
no projeto de subestações e novas subestações 
em áreas urbanas; pS3 – questões de gestão de 
ativos, manutenção, monitoramento, segurança 
e sustentabilidade.

Tutoriais
os tutoriais abordaram temas de relevância 

técnica dentro das principais áreas de atividades 
Comitês de estudo. foram convidados 
especialistas que apresentaram as seguintes 
palestra:

•  Insulating Fluids – Requirements and 
Influence on diagnostics – the user 
perspective – Ivanka A. hoehlein (Siemens – 
germany);

•  Overload of Power transformers – Sheila 
Batley (Alstom, france);

•  Today´s state of art OLTC: Vacuum Technology 
and its application limits – karls heinz 
Sperger (MR – germany);

•  Special Requirements for Dielectric Testing 
and Insulating Co-ordination of ultra high 
Voltage (uhV) equipment – uwe Riechert ( 
ABB, Switzerland);

•  Guide for Transformer Maintenance – Claude 
Rajotte, SC A2 Chairman (hydro Quebec, 
Canadá);

•  Liquid and Impregnated Insulation – Lars 
lundgaard, Chief Research Scientist (SINtef 
energy AS, Norway);

•  Overview on SC A3 technical activities/
innovations for t&d of the future and 
Standardisation of uhV switching equipment 
– hiroki Ito, SC A3 Chairman (Mitsubishi, 
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para detalhar esse assunto.
•  Guia para a avaliação de incêndio para 

transformadores não confinados e a óleo 
mineral está disponível como brochura 
técnica CIgRe.

•  Nota técnica da ONS regulamenta o ciclo de 
carga a ser previsto nos ensaios de aceitação. 
Apesar dos avanços ocorridos existe a 
necessidade de revisão do ciclo de carga 
previsto de 4h mais 30 minutos de forma 
a adequar a curva de carga que ocorre nos 
grandes centros.

projeto, especificação e ensaio de 
transformadores:

•  O ‘hot spot’ do enrolamento é um dado 
de projeto determinado por cálculo. é 
fundamental abordar no ‘design review’, 
com base neste cálculo, o melhor 
posicionamento dos sensores de medição 
direta de temperatura. Metodologias para 
determinação do hot spot através de Cfd.

•  Sistemas de alívio de elevação súbita de 
pressão de resposta rápida são recomendados 
para evitar maiores danos do equipamento;

•  A utilização de modelos adequados para 
altas frequências é importante para estudos 
de transitórios.

uso de materiais não convencionais e novas 
tecnologias:

•  Desafios no desenvolvimento de novos óleos 
isolantes e isolantes sólidos para aplicação 
em transformadores;

•  Necessidade de desenvolvimento de 
métodos específicos para acompanhamento 
de desempenho em operação de ésteres 
isolantes;

•  Necessidade de desenvolvimento de 
metodologia de diagnóstico específica para 
cada tipo de fluidos isolantes diferentes do 
óleo mineral isolante;

•  No desenvolvimento de novos fluidos 
isolantes, devem ser consideradas as três 

funções principais deste material: isolar, 
refrigerar e ser veículo de informações e 
diagnóstico do equipamento.

Principais constatações Técnicas do Comitê 
de Estudo A3 -  Equipamentos:

equipamentos para mitigação de transitórios/
condições de chaveamento anormal:

•  Dispositivos limitadores de curto-circuito já 
têm aplicação comercial na média tensão 
em sistemas de distribuição no mundo (com 
viabilidade econômica); no estado da arte, 
há protótipos para aplicação em sistemas de 
alta tensão (redes de transmissão), porém 
com viabilidade econômica ainda por ser 
comprovada na prática;

•  A modelagem clássica de TEM para trafos 
de potência em estudos de tRt envolvendo 
faltas alimentadas por transformador (tff) 
superestimam em muito os valores reais de 
pico e taxas de crescimento da tRt (tCtRt) 
quando comparados com os valores obtidos 
com um modelo de trafo mais realista, 
considerando resposta em frequência e 
elementos como capacitâncias e reatâncias 
que levam em conta o design/projeto 
geométrico do trafo. este último tipo de 
modelagem para trafos apresenta resultados 
muito mais próximos da realidade;

•  Para altas frequências, os sistemas 
de aterramento podem ter influência 
significativa no estabelecimento de 
sobretensões transitórias decorrentes 
de chaveamentos nos Sistemas elétricos 
de potência, e por isso a sua adequada 
representação em estudos de teM deve ser 
cuidadosamente considerada.

Superação de equipamentos de alta tensão 
em novas condições dos sistemas de potência:

•  Para testes de tipo de coordenação de 
isolamento em seccionadoras (sob condições 
de chuva), a avaliação dos surtos de manobra 
é muito afetada por esta condição de teste 
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•  Novas tecnologias têm permitido a 
implantação de arranjos mais simples sem 
a perda da confiabilidade da subestação 
quando comparada com soluções 
convencionais. As empresas têm buscado nas 
publicações técnicas do CIgRe referencias 
para a implantação de novas tecnologias.

•  A questão da compactação das subestações 
(gIS ou MIS) na expansão do sistema deve 
ser melhor equacionada. é necessário 
levar em conta a questão da confiabilidade 
sistêmica quando se compara arranjos de 
tecnologias diferentes com diferentes graus 
de complexidade.

•  A utilização de manobras controladas merece 
discussões mais aprofundadas, uma vez que 
os resultados obtidos no campo algumas 
vezes não têm atendido as expectativas. 
o recém criado Wg A3.35 (“experiência de 
campo com chaveamento controlado”) trará 
grandes contribuições para o esclarecimento 
desta questão.

Patrocinadores e Exposição Técnica
Vinte e cinco empresas patrocinaram o evento 

e dezesseis fabricantes de transformadores, 
equipamentos elétricos e componentes 
apresentaram seus produtos e tecnologias 
durante uma feira técnica na área de exposição.

Próximo Evento
o 8º WoRkSpot está agendado para a 

primavera de 2016 na cidade de Recife. 

(sob chuva), já para surtos atmosféricos, 
a influência da condição de chuva nestes 
testes é pequena; os ensaios de tipo da NBR 
não verificam a coordenação de isolamento 
em chaves seccionadoras, aspecto que 
deveria ser revisto, dado que inúmeras falhas 
graves de coordenação de isolamento têm 
sido verificados neste tipo de equipamento;

Principais constatações Técnicas do Comitê 
de Estudo B3 - Subestações:

•  No Brasil, assim como em outros países, a 
implantação de uprating ou de upgrading 
de subestações, mesmo em casos em que a 
solução seja economicamente viável, nem 
sempre é possível devido aos necessários 
tempos de desligamentos, risco na execução 
ou perda de confiabilidade da instalação. No 
entanto, a opção de uprating ou upgrading 
deve ser considerada antes da decisão pela 
construção de um novo empreendimento.

•  A formatação atual do processo de licitação de 
novos empreendimentos de transmissão, no 
Brasil, não favorece a implantação de novas 
tecnologias, considerando que os editais 
das licitações normalmente apresentam 
soluções convencionais padronizadas nos 
procedimentos de Rede e não existem 
discusões previas sobre oportunidades 
de implementação de novas tecnologias 
disponíveis no mercardo. No atual modelo, o 
empreedendor assume o risco da aceitação 
por parte dos orgãos reguladores da 
tecnologia e arranjo proposto.

errata na matéria depoimento de Carlos Alexandre Meireles 
Nascimento, publicada na eletroevolução Nº 77 de dezembro/2014, 

cujo autor solicitou as seguintes correções:

em 2009, o CIgRé-Brasil ultrapassou a marca de 1.000 sócios equivalentes, ...
Coordenadores do Ce B2: João felix Nolasco, de 1984 a 1998; José henrique Machado fernandes, de 

1998 a 2008; Ruy Carlos Ramos de Menezes, de 2008 a 2014; e Carlos Alexandre Meireles Nascimento, a 
partir de 2014.
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parceria técnica entre o Cigré SC-B2 - linhas Aéreas-tAg-4 
e do Ieee - power ANd energy Society gera artigo técnico 
no Ieee intitulado “Real-time overhead transmission line 

Monitoring for dynamic Rating”

Bernd Rudolf Wihelm Miethke (1942-2014)

esse artigo demonstra diversos dispositivos de 
monitoramento em tempo real de linha aéreas, que 
podem ser usados para determinar a capacidade 
dinâmica das linhas, seja em regime normal ou em 
emergência. os tipos mais comerciais dos dispositivos 
de monitoramento em tempo real estão descritos 
incluindo aqueles que medem a distância entre o 
condutor e o solo, a temperatura do condutor, e ainda, 
medem os dados climatológicos coletados ao longo 
das linhas aéreas em tempo real conforme mostra a 
figura abaixo, que apresenta tecnologias utilizadas 
pela Cemig de monitoramento em tempo teal de 
linhas aéreas. As vantagens e desvantagens dos 
diferentes métodos de monitoramento em tempo 
real são avaliados, concluindo que alguns são mais 
eficazes durante o operação em regime normal, e 
outros em condições de emergência. o coordenador 
do comitê de estudo Ce-B2-linhas Aéreas do Cigré 
Brasil, Carlos Alexandre, que participou da elaboração 
desse artigo por meio do grupo internacional Cigré 

SC-B2-linhas Aéreas-tAg-4 onde ele atua, destaca 
a oportunidade ímpar de aumentar a absorção e a 
disseminação do conhecimento de engenharia entre 
o Cigré e o Ieee. Nessa importante área de estudo 
sobre a capacidade dinâmica e o monitoramento em 
tempo real de linhas aéreas, ser um dos autores dessa 
publicação técnica, no restrito fórum do Ieee, é muito 
importante para a indústria de linhas aéreas no Brasil. 
Atualmente, novos trabalhos em conjunto, entre o 
Cigré SC-B2-linhas Aéreas-tAg-4 e o Ieee, estão em 
andamento, o que mostra que a parceria tem muita 
sinergia pela frente.

Bernd Rudolf Wihelm Miethke “Miethke”, 
engenheiro eletricista com renomada experiência em 
transformadores de potencia faleceu em 02/11/2014, 
na sua casa em Valinhos onde lutava contra um 
câncer descoberto a um ano atrás. Miethke, como 
era conhecido, nascido em Stuttgard na Alemanha 
em 23 de novembro de 1942, veio para o Brasil em 
setembro de 1947. formado em engenharia elétrica 
pela escola politécnica de São paulo em 1967 iniciou 
suas atividades no departamento de Calculo elétrico 
de transformadores de força na fábrica da tuSA 
(Siemens) em 1968. desenvolveu toda a sua carreira 
profissional nas fábricas de transformadores da 
Siemens no Brasil e na Alemanha onde atuou em 
diversas áreas como a seguir:

durante a sua carreira profissional participou 
ativamente de projetos de normas em grupos do 
CoBeI e de diversos comitês de estudo do Cigré 
Brasil. No V Workspot realizado em Belém no ano de 

2008 recebeu do Cigré Brasil 
reconhecimento pelas suas 
contribuições técnicas.

Apaixonado pelo trabalho, 
pelo contato com a natureza 
e por velejar, nos deixa o 
ensinamento de que além 
do trabalho, que deve ser 
prazeroso, deve-se curtir a 
vida também. de uma calma 
e simplicidade invejáveis, Miethke nos deixa um 
exemplo de como se deve relacionar com pessoas 
e como lidar com temas complexos. Sempre 
compartilhou seus conhecimentos, tinha o hábito de 
detalhar tecnicamente quaisquer atividades, mesmo 
as mais simples, o que deixava todos que interagiam 
com ele muito tranquilos e confiantes de que a tarefa 
seria realizada e com êxito. deixa sua mulher, Renate, 
e quatro filhos.
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dalton Brasil e Albert Melo são os mais novos 
sócios honorários do CIgRé-Brasil 

No dia 12 de dezembro de 2014 foi 
realizado um jantar em homenagem aos 
novos sócios honorários do CIgRé-Brasil, os 
engenheiros dalton de oliveira Camponês do 
Brasil e Albert Cordeiro geber de Melo, que 

deram importantes contribuições técnicas e 
administrativas ao CIgRé-Brasil.

o jantar contou com a presença da 
diretoria, de membros do Conselho de 
Administração e do Conselho fiscal e vários 
sócios honorários. o presidente Antônio 
Varejão de godoy, manifestou sua satisfação 
de poder estar prestando esta homenagem 
aos referidos engenheiros com quem teve 
a honra de trabalhar ao longo de sua vida 
profissional, e aproveitou a oportunidade 
para agradecer, em nome do CIgRé-Brasil, 
os relevantes serviços prestados por eles em 
favor de nossa entidade.

Na homenagem, os engenheiros dalton 
Brasil e Albert Melo foram agraciados com 
o título de Sócio honorário recebendo uma 
placa comemorativa com os seguintes dizeres:

“O CIGRÉ-Brasil, em reconhecimento aos 
relevantes serviços prestados pelo engenheiro 
(Dalton Brasil / Albert Melo) em prol da 
entidade e do desenvolvimento da ciência, 
outorga-lhe o título de SÓCIO HONORÁRIO”.

em seguida os homenageados proferiram 
pequenos discursos sobre suas trajetórias de 
participação no CIgRé, ao longo de suas vidas 
profissionais, ressaltando com grande orgulho 
e satisfação a importância de nossa entidade 
para o desenvolvimento e crescimento 
profissional, como também pessoal.

Adicionalmente, os engenheiros dalton 
Brasil e Albert Melo ressaltaram a grande 
satisfação e orgulho de ter podido participar do 
fortalecimento e engrandecimento da nossa 
entidade de diferentes formas ao longo de sua 
carreira e na qual continuarão contribuindo 
com dedicação e empreendedorismo.
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Comitê de Estudo A1 – Máquinas Rotativas

Relatório Anual de Atividades 2014 e Plano de Metas para 2015

1. Escopo do Comitê
As atividades do CE-A1 tratam de aspectos 

econômicos, projeto, construção, teste, 
comportamento e materiais para turbogeradores, 
hidrogeradores, máquinas não convencionais e 
grandes motores. O Comitê conta atualmente 
com 107 colaboradores, sendo 68 observadores 
e 39 membros regulares com um aumento dos 
observadores envolvidos em Grupos de Trabalho. 
Participam representantes de 44 empresas, 
destacando-se a adesão de empresas ligadas a área 
de monitoramento.  

  
2. Coordenação do Comitê e Grupos de 

Trabalho em Andamento – Coordenadores
Coordenador: Marcio Rezende Siniscalchi - E-mail: 

mrsinis@terra.com.br / mrezendesiniscalchi49@
gmail.com  

Secretário: Marco Aurélio Siqueira Mauro - E-mail: 
mmauro@itaipu.gov.br / marcoaurelio.mauro@
gmail.com

2.1. Grupos de Trabalho Nacionais – 
Coordenadores

•  GT-A1-01 - Monitoramento de Máquinas 
Elétricas – Prof. Dr. Edson Bortoni - UNIFEI

•  GT-A1-02 - Critérios para Modernização / 
Recapacitação de Usinas – Eng. Márcio Oliveiva 
- ALSTOM

•  GT-A1-03 - Estudo de Envelhecimento de 
Parafusos – Eng. Renato Del Frari - TRACTEBEL

2.2. Participação de membros do CE A1 em 
Grupos de Trabalho Internacionais 

•  WG A1.29: Guide on New Generator-Grid Interaction 
Requirements - Participante: Jacques Sanz.

•  WG A1.31: State of the art of stator winding 
supports in slot area and winding overhang of 
Hydro Generators - Participante: Jacques Sanz.

•  WG A1.32: A Survey on Small Hydro Power 
Plants Considering Technical and Strategic 
Aspects: Present Status and Future Outlooks - 
Participantes: Marcio Oliveira, Vitor Pamplona e 
José Carlos Borgmann.

•  WG A1.33: Guide for the Proper Storage and 
Cleanliness of Turbogenerators and their 
Components - Participantes: Marcio Siniscalchi e 
Claudio Braz.

•  WG A1.35: Hydroelectric Generators Behaviour 
under Abnormal Operating Conditions - 
Participantes: Francisco Renno, Adelmo Campos 
e Vitor Pamplona.

•  WG A1.38: Guide for Generator On-Line Over and 
Under Excitation Operation Issues - Participante: 
Marcio Gennari.

•  WG A1.39: Application of dielectric dissipation 
factor measurements on new stator coils and 
bars - Participantes: Marcus Eugenio Santos 
Almeida, Harold Bassi, Gerson Andre Braulio e 
Fábio Certo.

•  WG A1.40: Survey on Hydro Generator 
Instrumentation and Monitoring - Participantes: 
Jacques Sanz e Francisco Renno.

•  WG A1.41: Inventory of main maintenance 
interventions on turbo generators - Participante: 
André Schonardie Pasqual.

•  WG A1.42: Influence of Key Requirements on 
the Cost of Hydrogenerators - Participantes: 
Erli Ferreira Figueiredo, Paulo Henrique Santos 
Feitosa e Mateus Giesbrecht.

•  WG A1.44: Guideline on Testing of Turbo and 
Hydrogenerators - Participantes: Paulo Henrique 
Santos Feitosa e Mateus Giesbrecht.

•  WG A1.45: Guide for Determining the Health 
Index of Large Electric Motors - Participantes: 
Marcio Siniscalchi, Erli Ferreira Figueiredo Paulo 
Henrique Santos Feitosa e Mateus Giesbrecht.

•  WG A1.46: Guide on Use of Premium Efficiency 
IE3 Motors & Carbon Credit Claim - Participantes: 
Marcio Siniscalchi, Erli Ferreira Figueiredo. 

3. Participação em Congressos e Seminários 
VI ENAM – 6º Encontro Nacional de Máquinas 

Rotativas realizado na cidade de Taubaté entre os 
dias 4 a 7 de agosto de 2014 com a organização do 
CE A1 Cigre Brasil, ALSTOM e Universidade Municipal 
de Taubaté UNITAU. Apresentação de 38 trabalhos 
técnicos e 4 tutoriais com mais de 100 participantes.

4. Reuniões Nacionais
Foi realizada uma reunião nacional na cidade 

de Taubaté nos dias 8 e 9 de agosto de 2014 com 
a presença de 25 membros. Nesta reunião foi feita 
uma avaliação do VI ENAM discutindo aspectos 
positivos e negativos do evento e iniciou-e também 
as primeiras atividades para o próximo ENAM que 
deverá ser realizado em maio 2016.

Foi também discutido com os membros do 
Comitê o andamento dos grupos de trabalho e 
novos membros assumiram a coordenação dos GTs 
A1.01, 02 e 03. 

Foi realizada uma reunião com o Eng. Marcio 
Oliveira da ALSTOM e Flávia Mazzini do CIGRE-
Brasil para discutir assuntos relacionados ao site 
permanente do ENAM, como melhorias e inclusão 
dos informes técnicos do VI ENAM. Atualmente é 
possível fazer download dos informes técnicos do VI 
ENAM através do site www.enam.com.br. 



16       eletRoeVolução  MARço 2015

relatórios de atividades dos comitês de estudo

1. Escopo do Comitê
Projeto, construção, fabricação e operação de todos 

os tipos de transformadores, incluindo transformadores 
conversores, de uso industrial e os chamados “phase-
shifters”, além de todos os tipos de reatores e componentes 
de transformadores (buchas, comutadores, etc.).

Atualmente o CE A2 conta com 24 membros regulares. 
A meta do CE A2 é atrair novos membros para o Comitê 
uma vez que muitos se aposentaram ou estão se 
aposentando.

2. Coordenação 
Coordenador do CE A2 até agosto de 2014
Miguel Carlos Medina Pena – CHESF - E-mail: medinap@

chesf.gov.br
Coordenador do CE A2 após agosto de 2014
Gilson Machado Bastos – FURNAS - E-mail: gbastos@

gbastos.com.br
Secretário do CE A2:
Miguel Carlos Medina Pena – CHESF - E-mail: medinap@

chesf.gov.br

3. Grupos de Trabalho Nacionais em Andamento
Em 2014 foram concluídas as atividades de 02 Grupos 

de Trabalho no Brasil:
GT-A2.02- Confiabilidade de Transformadores
Coordenador: Gilson Bastos – FURNAS
O GT A2-02 foi criado em 2007 e é composto por 16 

membros regulares. Desde sua formação foram realizadas 
10 reuniões. A brochura foi concluída em 2014 e publicada 
em março de 2014. 

GT-A2.04- Gerenciamento de Incêndios em 
Transformadores  

Coordenadora: Dayse Duarte/UFPE 
O Grupo de Trabalho GT A2:04 - Gerenciamento dos 

Riscos de Incêndio em Transformadores Baseado no 
Desempenho, foi criado em 2010 com o objetivo geral 

de estudar incêndio e explosão em transformadores de 
potência. As atividades deste Grupo de Trabalho foram 
concluídas em 2014, a Brochura foi finalizada e está sendo 
publicada neste início de 2015.

4. Participação Brasileira nos WG Internacionais
O CE A2 Brasil está coordenando 01 WG internacional, 

é secretário de 01 JWG  e está representado em 06 WG 
ou JWG através de membros regulares e correspondentes.

4.1. Coordenação Internacional de WG
Coordenação Internacional do WG A2.44 - Transformer 

Intelligent Condition Monitoring
Coordenação: Carlos Dupont - CEPEL
Representantes: André Vita e Paulo Roberto Silva
Constituído por 53 especialistas representando 28 

países, sendo 9 deles brasileiros, este WG tem por objetivos 
a discussão do tratamento de dados provenientes do 
monitoramento on-line e off-line de transformadores, a 
sua conversão em informações relevantes, a discussão dos 
algoritmos de diagnósticos mais apropriados e a definição 
de modelos e especificações para a utilização de módulos 
de diagnóstico interoperáveis e padronizados. Já foram 
realizadas 10 reuniões, estando prevista a publicação de 
brochura técnica no segundo semestre de 2015, com 
possível tutorial a ser apresentado no Colóquio de Xangai 
em 2015. 

4.2.  Participação do CE A2 em 5 WG Internacionais.
WG A2.33- Guide for Transformer Fire Safety Practices
Representante brasileiro: Dayse Duarte - UFPE
O WG A2:33 tem o objetivo de propor recomendações 

para a prevenção e mitigação de incêndio e explosão em 
transformadores. O trabalho do comitê foi direcionado 
para o risco de incêndios em transformadores e seu 
impacto nas pessoas. O grupo já conclui o relatório final e 
a Brochura foi publicada.

WG A2.37 - Transformer Reliability
Representante brasileiro: Gilson Bastos - FURNAS

Comitê de Estudo A2 – Transformadores

Relatório Anual de Atividades 2014 e Plano de Metas para 2015

5. Reuniões Internacionais
Foram realizadas reuniões durante a Bienal de 

Paris na qual se discutiu o andamento dos grupos 
de trabalho internacionais. Atualmente existem 14 
grupos de trabalho em andamento. Vale destacar 
que durante a 45ª Bienal de Paris o trabalho do Eng. 
Álvaro Cançado da Cemig “Models of Synchronous  
Generators Subject to Transient Voltage Surges” foi 
apresentado na forma oral e na seção Pôster.

Houve a mudança na coordenação internacional 
do Comitê de Estudo A1, saindo o Prof. Dr. Erli 
Figueiredo devido ao término de seu mandato 
e assumindo o Eng. Nico Smit da Companhia Sul 
Africana ESKON. Também foi substituído pelo mesmo 
motivo o secretário Oscar Martinez da Iberdrola pelo 
Eng. Peter Wiehe da Austrália.

O prof. Erli Figueiredo vai assumir a coordenação 
do Grupo de Trabalho de Grandes Motores (A1.06), 

em função do termino do mandato do coordenador 
Enzo Tortello da Itália.

6. Participação em Eventos, Reuniões e Plano 
de Ação para 2015

Durante o ano de 2015 estão previstos os 
seguintes eventos: ERIAC em Foz do Iguaçu de 
17-21/05/2015, a reunião internacional do A1 e 
Colloquium sobre máquinas rotativas em Madri de 
6-11/09/2015, e o XXIII SNPTEE em Foz do Iguaçu de 
18-21/10/2015.

Planeja-se realizar duas reuniões em 2015, uma 
no Rio de Janeiro em abril e outra em Foz do Iguaçu 
após o XXIII SNPTEE.

O Comitê planeja intensificar a participação de 
mais empresas ligadas à geração eólica, aumentar o 
número de publicações técnicas e elaborar um guia 
com o resultado de cada grupo de trabalho.
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relatórios de atividades dos comitês de estudo

O WG foi formado em 2008, é composto 16 membros 
representando 16 países e tem como objetivo avaliar o 
desempenho dos transformadores em operação através 
da compilação das análises de falhas de transformadores 
realizadas por diferentes países e empresas. Posteriormente 
foi realizada uma pesquisa internacional de desempenho 
dos transformadores A Brochura está sendo elaborada e a 
previsão é finalizá-la no primeiro semestre de 2015. 

WGA2.42 - Guide on Transformer Transportation.
Representante brasileiro: Fernando Torres Pereira da 

Silva - SIEMENS
O WG iniciou suas atividades em 2010 com o objetivo 

de elaborar um guia para transportar transformadores, 
visando minimizar os modos de falhas e forças/
impactos que ocorrem durante o transporte, especificar 
requerimentos para transporte, medição das forças 
e possíveis danos, recomendações para o projeto e 
gerenciamento do transporte. A conclusão da elaboração 
da brochura está prevista para o primeiro semestre de 
2015.

JWG A2/D1.51 - Improvement to PD measurements for 
Factory and Site Acceptance Test

Representantes: Adriano Jung - SIEMENS-Brazil e Lilian 
Queiroz - ELETRONORTE 

JWG A2/C4.52 - High-frequency Transformer Models 
for Non Standard Waveform

Secretaria do JWG - Angélica Rocha
Representantes: Hélvio Martins - CEPEL e Juliano 

Montanha - SIEMENS-Brasil

5. Atividades do CE-A2 - Participações em Eventos
5.1. Bienal 2014
No período de 24 a 29 de agosto de 2014 foi realizada 

em Paris a 45ª Sessão Bienal do CIGRÉ . A delegação do 
CE A2 foi composta por onze membros do CE A2, sendo 
cinco com ajuda de custo do CIGRE-Brasil e os demais 
com recursos providos pelas empresas em que trabalham:

•  Miguel Carlos Medina Pena - CHESF - Coordenador 
do CE A2;

•  Gilson Bastos - FURNAS - Novo coordenador do CE 
A2 ;

•  Angélica Rocha - Consultora - representante brasileira 
no JWG A2/C4.39 e secretária do JWG-A2/C4.52;

•  Carlos Dupont - CEPEL - Coordenador brasileiro do 
WG A2.44; 

•  Jaime Sune - ITAIPU - autor do melhor trabalho do 
SNPTEE 2013;

•  André Vita - FURNAS - Autor do trabalho “Phase 
Shifting Transformer on Power Control - A Brazilian 
Experience”;

•  Paulo Roberto da Costa Silva - TOSHIBA - membro do 
WG A2.44;

•  Juliano Montanha - SIEMENS - membro do JWG-A2/
C4.52;

•  Tamyres Machado - SIEMENS - Membro do CE A2;
• Alaor Scardazzi - SIEMENS - Membro do CE A2;
• Luiz Cheim - ABB - membro do A2 Brasil.

5.2 Reuniões de WG e Outros Eventos Internacionais
•  Reunião 8 do WG A2.44, realizada em Madri - 10 e 11/

março/2014

•  Reunião 9 do WG A2.44, realizada em Paris - 24/
agosto/2014

•  Reunião 10 do WG A2.44, realizada no Rio de Janeiro - 
21 e 22/novembro/2014

5.3 VII WORKSPOT
A sétima edição do WORKSPOT foi realizada de 

23 a 26 de novembro de 2014 no Rio de Janeiro. No 
evento foram debatidos temas sobre Transformadores 
e Reatores de Potência, Equipamentos de Alta Tensão, 
Subestações e Materiais e Tecnologias Emergentes que 
são objetos do escopo dos Comitês de Estudos A2, A3, 
B3 e D1 do Cigré-Brasil. Foram apresentados 64 trabalhos 
e 12 tutorias foram ministrados por especialistas de 
renome internacional.

• Número de Participantes: 264
• Número de Países: 13
• Número de empresas patrocinadoras: 25
• Feira: 16 estandes

6. Plano de Ação para 2015
6.1. Reuniões da Coordenação do CE A2
Estão previstas 2(duas) reuniões do CE-A2 em 2015

6.2. Participação em Eventos
Está prevista a participação de membros do CE A2 nos 

seguintes eventos:
ERIAC - 17 a 21 maio, Foz do Iguaçu
SNTPEE - 18 a 21 de outubro, Foz do Iguaçu
Colloquium SC A2 e Reunião SC A2 - 20 a 25 de 

setembro, Xangai, China

6. 3 Eventos Previstos do CE A2
Curso de Comutadores
Está prevista a realização em 2015 de um curso de 

comutadores, com duração de 3 dias. O curso deverá 
ser realizado na Subestação de Furnas - Campinas, no 
segundo semestre de 2015 (a confirmar).

Curso sobre proteção contra Incêndios
Está prevista a realização no primeiro semestre de 2015 

de Curso sobre proteção contra incêndios, com conclusão 
do trabalho do GT A2-04. O Curso deve ser realizado na 
Chesf, em Recife.

6.4. Grupos de Trabalhos nacionais.
6.4.1. Criação de novos GTs
Novos Grupo de Trabalho estão previstos para serem 

iniciados em 2015. 
• Investigação de falhas em transformadores (espelho 
do WG A2.45 - Transformer failure investigation and 
post-mortem analysis).

•  Avaliação do desempenho de buchas de 
transformadores e reatores.

•  Avaliação do desempenho de transformadores e 
reatores durante ensaios.
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Acoplamento Magnético entre linhas 
de transmissão e dutos Metálicos

RESUMO - o território brasileiro, devido a sua grande 
extensão, é percorrido por um vasto sistema de linhas 
de transmissão que é responsável pelo abastecimento 
energético do país. o sistema elétrico de potência do 
Brasil tem em sua matriz energética a geração hidráulica 
como a maior responsável pela energia, e verifica-se a 
grande distância entre as usinas hidrelétricas e os centros 
consumidores; fato este que justifica a existência de 
linhas de transmissão extensas.  paralelo a este cenário, 
o transporte dutoviário no Brasil cresce. A implantação 
de dutos metálicos dentro da faixa de passagem de 
uma linha de transmissão existente acaba por gerar 
interferências eletromagnéticas nos mesmos. 

tendo em vista a conexão proposital dos dutos 
metálicos ao solo, o objetivo deste artigo é calcular 
os níveis de interferência magnética entre linhas de 
transmissão operando em regime permanente e dutos 
metálicos aéreos. para alcançar o objetivo deste artigo é 
realizada a modelagem eletromagnética do acoplamento 
magnético entre a linha de transmissão operando em 
regime permanente e dutos metálicos aéreos com 
a inclusão do efeito do solo via aplicação direta das 
equações de Maxwell. A obtenção dos resultados é feita 
utilizando simulações realizadas no software Matlab®.

PALAVRAS-CHAVE Acoplamento Magnético; linhas 
de transmissão; Regime permanente; tensão Induzida.

  1.0    INtRodução

o sistema de energia elétrica tem sua configuração 
formada basicamente pela geração, transformação, 
transmissão e distribuição. dentre esses citados, o que 
possui maior extensão está relacionado à transmissão. 
Corresponde basicamente às linhas de transmissão que 
atravessam o país em todas as direções, com a finalidade 
de transportar energia entre as estações geradoras e os 
grandes centros urbanos consumidores, compondo assim 
o Sistema elétrico de potência do Brasil (Sep), [1], [2] e [3]. 

Junto à construção de linhas de transmissão, a 

implantação dos dutos metálicos, sejam eles enterrados 
ou aéreos, cresce no país. tal situação requer que sejam 
feitos estudos que avaliem os níveis de interferência 
eletromagnética que as linhas de transmissão exercem 
sobre os dutos metálicos que estão instalados dentro 
de sua faixa de passagem. essas interferências 
eletromagnéticas provocam o aparecimento de tensões 
induzidas nos dutos metálicos a qual pode acarretar em 
danos às suas estruturas, [4] e [5].

o presente artigo analisa a interferência 
eletromagnética com a linha de transmissão operando 
em regime permanente, ou seja: frequência de 50 hz ou 
60 hz. pode-se decompor a interferência eletromagnética 
em acoplamentos devido aos campos elétrico e 
magnético. pela baixa frequência de operação da linha 
os acoplamentos podem ser analisados e calculados de 
forma independente [6] e [7].

o acoplamento magnético contemplado neste 
artigo inclui o efeito do solo por meio do modelamento 
do mesmo via plano complexo segundo A. deri, [8]. 
Adicionalmente, faz-se a opção pelo estudo dos dutos 
metálicos aéreos.

  2.0    deSCRIção do SISteMA SoB eStudo

2.1  Linhas de transmissão
um sistema elétrico de potência é composto por 

quatro partes básicas que são a geração, transmissão, 
distribuição e comercialização da energia elétrica. 

Como objetivo, um sistema elétrico de potência (Sep) 
deve gerar, transmitir e fazer a distribuição da energia 
elétrica seguindo normas de confiabilidade, qualidade, 
disponibilidade, segurança, custos e reduzido impacto 
ambiental. 

A transmissão da energia elétrica pelo território 
brasileiro é diferenciada por vários níveis de tensão 
que são determinados pela quantidade de potência 
a ser transmitida, o que remete a parâmetros físicos e 
econômicos de construção de linhas de transmissão para 
esse transporte da energia elétrica, [1]. 

Hugo Rodrigues Vieira  l  Eduardo Henrique Ferroni  Unis - Mg  l Marco Aurélio Schroeder  l  Warlley Souza Sales  UfsJ         
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2.2  Dutos metálicos
o sistema dutoviário, em sua maioria, é constituído por 

dutos de aço, pois se adequam a oleodutos, gasodutos, 
minerodutos e polidutos por diversos fatores, os quais 
se destacam sua alta resistência aos fatores climáticos, 
suportam altas pressões e podem ser construídos por 
muitos quilômetros. As peças de aço são unidas através 
de soldas.

o projeto de um sistema dutoviário tem sua etapa 
inicial na definição do traçado por onde os dutos irão 
passar. essa etapa é de fundamental importância, pois 
nela é identificada a necessidade de desapropriação de 
áreas particulares, reservas indígenas e de preservação 
permanente, áreas de patrimônio histórico, cultural e 
arqueológico, dentre outros.

As características físicas do duto a ser instalado 
é o próximo passo da implantação do sistema. essas 
características são definidas de acordo com o tipo de 
produto que será transportado, extensão dos dutos e da 
vazão que se pretende do produto, [11].

  3.0    ModelAgeM eletRoMAgNétICA

A modelagem eletromagnética adotada para o cálculo 
da interferência magnética, entre linhas de transmissão 
operando em regime permanente e dutos metálicos 
aéreos, utiliza como base as equações de Maxwell, [12] 
- lei Circuital de Ampère, lei de faraday e lei de gauss 
do Magnetismo - além de alguns teoremas e métodos 
adicionais, tais como método das imagens complexas e 
teorema da superposição, [12] e [13].

As equações de Maxwell que descrevem o 
comportamento eletromagnético do sistema elétrico sob 
estudo são representadas nas equações (1), (2) e (3), [13]. 

∇
!"
×E
!"
= −

∂B
!"

∂t (1),  ∇
!"
×H
!"!
= JC
! "!
+
∂D
!"

∂t
 (2) e  ∇

!"
•B
!"
= 0 (3).

de acordo com o sistema de operação proposto neste 
artigo, as equações de Maxwell são analisadas de forma 
simplificada e desacoplada, o qual se aplica às análises 
deste artigo.

A equação (3) informa fisicamente que o campo 
magnético não possui natureza divergente, o que é 
confirmado experimentalmente pela inexistência de 
monopolos magnéticos.

A equação (2) informa que campos vetoriais 
densidades de correntes de naturezas condutiva ( JC

! "!
) e 

de deslocamento ( JD
! "!

=
∂D
!"

∂t ) geram campos magnéticos de 
natureza rotacional. As distribuições de correntes que 
geram campo magnético correspondem às existentes nos 

A integração dos sistemas regionais e nacionais é 
indispensável para um sistema elétrico de potência, 
pois permite um intercâmbio de energia entre diversos 
sistemas de acordo com a necessidade de cada um, o que 
permite a construção de centrais mais eficientes, aumento 
da reserva global de energia e maior confiabilidade do 
sistema perante situações de distúrbios, [9]. 

o desempenho de uma linha de transmissão aérea 
tem uma dependência muito grande em função de suas 
características físicas. tais características determinam 
o seu comportamento em regime normal de operação 
definindo, assim, os seus parâmetros elétricos.

Neste artigo utiliza-se uma linha de transmissão real 
do território de Minas gerais utilizada pela Cemig, cujos 
detalhes são mostrados na figura 1 e tabela I.

i. Linha de transmissão São Gonçalo – Ouro Preto 2 
(500 kV)

Silhueta mais utilizada no percurso da linha de transmissão 
real, figura 1, com características detalhadas na tabela I.

 

figura 1: Sistema em análise - linha de transmissão 
de 500 kV. fonte: [6].

tabela I – linha de transmissão trifásica de 500 kV. 
fonte: Adaptado de [10].

artigo CientífiCo
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3.2.2  Método das imagens
A teoria das imagens estabelece que uma dada 

configuração de corrente, próxima a um plano infinito 
condutor perfeito aterrado, pode ser substituída pela própria 
configuração de corrente, por sua imagem, e por uma 
superfície equipotencial no lugar do plano condutor, [13].

A figura 3 ilustra o resultado da aplicação do Método 
das Imagens no sistema esboçado na figura 1.

 
figura 3: Método das Imagens para um sistema 

monofásico.

Assim, o campo total fica de acordo com a equação (8). 

H
!"!

T =
I

2πρR

âϕR +
I

2πρI
âϕI   (8).

A consideração do solo com condutividade finita 
é realizada por meio do conceito de plano de retorno 
complexo de A. deri [8]. esta opção se deve, segundo [15], 
ao fato de que a modelagem desenvolvida por A. deri [8] 
e outros apresentar resultados muito semelhantes e bem 
simplificados se comparados a outros métodos existentes 
na literatura.

3.2.3  Modelagem do efeito do solo: Método das 
imagens complexas de A. deri

As correntes elétricas dos condutores de uma 
determinada linha de transmissão geram campos 
magnéticos cuja distribuição espacial penetra no 
solo, [15]. tal efeito deve ser incluído na modelagem 
eletromagnética. uma das maneiras de se modelar este 
efeito é mediante a utilização do Método das Imagens 
Complexas, desenvolvido por A. deri [8] o qual consiste 
na concepção de um plano complexo de condutividade 
infinita de retorno de corrente, situado abaixo do solo, 
a uma distância igual à profundidade de penetração 
complexa “p”, [15]. 

A equação (9) é a formulação proposta por A. deri [8] 

condutores da linha. A equação (2) pode ser simplificada 
para a equação (4), simplesmente denominada lei de 
Ampère (uma vez que a corrente de deslocamento nos 
condutores é desprezível em baixas frequências).

 ∇
!"
×H
!"!
= JC
! "! (4).

3.1  Premissas de limites de validade
para a modelagem eletromagnética deste artigo 

estão envolvidas aproximações de ordem matemática e/
ou física. tais aproximações devem ser detalhadamente 
conhecidas, pois envolvem os limites de validade de 
aplicação da modelagem proposta. 

1)  Linha de Transmissão: trifásica, aérea, simétrica, 
balanceada, uniforme, frequência de 60 hz e 
sequência de fase ABC. 

2)  Meios onde o sistema sob estudo está inserido 
(ar e solo): considerados homogêneos, lineares e 
isotrópicos.

3)  Dutos: cilíndricos, perfeitamente lisos, paralelos 
aos cabos da linha e ao solo, compostos de aço, 
aéreos e interligados através de soldagens.

descrições detalhadas de outras premissas podem 
ser consultadas na referência [14].

3.2 Cálculo do campo magnético e densidade de 
fluxo magnético

3.2.1  lei de Ampère
A formulação da lei de Ampère aplicada a um 

condutor filamentar de comprimento infinito é ilustrada 
na equação (7).

H
!"!
=

I
2πρ

âϕ   (7).

A figura 2 ilustra de forma generalizada um sistema 
físico real monofásico onde é aplicada a lei de Ampère 
para determinação do campo magnético H

!"!
 no ponto p.

 

figura 2: Sistema físico real monofásico generalizado 
utilizado em todas as representações para cálculo do 

campo magnético, composto por 2 meios semi-infinitos: 
ar para z > 0 e solo para z < 0.
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por fim a equação (12) representa a formulação 
do campo magnético para um determinado ponto de 
observação com altura igual a hp.

H
!"!

T =
Ii ∠θi

2π ρRi( )
2 hp −hi , 0, xi − xp( )

i=1

3

∑ +
Ii ∠θi
2π ρIi( )

2 − hP − hi −2 p , 0, xp − xi( )
i=1

3

∑   (12).

A formulação final para o cálculo da intensidade 
do campo resultante leva em consideração apenas os 
módulos finais dos componentes x e z de H

!"!
 e B
!"

. partindo 
dessa consideração, determina-se, então, o módulo do 
campo total resultante, conforme equação (13).

HTMAX = HTRX( )2 + HTIX( )2( )
2

+ HTRZ( )2 + HTIZ( )2( )
2

  (13).

3.3  Tensão e corrente induzidas nos dutos
os cálculos dos valores de tensão e corrente induzidas 

nos dutos que estejam na posição de paralelismo com a 
linha de transmissão são realizados via lei da Indução 
Magnética de faraday, [13].

A fem induzida, ou Vfem, (medida em volts [V]), em 
qualquer circuito fechado, é igual à taxa de variação 
temporal do fluxo magnético que enlaça este circuito. A 
equação (14) representa este postulado de faraday.

Vfem = −
dψ
dt   (14).

As linhas de transmissão operando em regime 
permanente são percorridas por correntes variáveis 
no tempo e, assim, produzem uma densidade de fluxo 
magnético  variável no tempo. Já o duto metálico 
corresponde a uma espira estacionária (circuito) que 
fica imersa nesta densidade de fluxo magnético, 
caracterizando uma “fem de transformador”, o que resulta 
na equação (15).

Vfem = E
!"
•dL
! "!

L
#∫ = −

∂B
!"

∂t
•dS
! "!

S
∫   (15).

Verifica-se que conhecendo o campo magnético, 
produzido pelas correntes do sistema de transmissão 
e a geometria do duto, é possível determinar a tensão 
induzida no duto.

3.4  Tensão induzida no duto e tensão do duto
A expressão matemática que define a tensão induzida 

no duto pode ser obtida a partir da equação (16) 
devidamente detalhada na referência [16].

 Vfem = − j f µ0 LD Ii ∠θi ln
(hi + hP + 2 p)

2 + (xp − xi )
2

(hi − hp )
2 + (xp − xi )

2

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥i=1

NTC

∑  (16).

em termos práticos, a grandeza física que pode solicitar 
o duto é a tensão transversal entre duto e solo, obtida a 

para o cálculo da profundidade complexa p.

p = 1
jωµ0 (σ S + jωεS )   (9).

3.2.3 equações finais para o cálculo do campo 
magnético

o campo magnético H
!"!

 e a densidade de fluxo 
magnético B

!"
, gerados pelas correntes nos condutores 

de linhas de transmissão monofásicas e trifásicas, em 
regime permanente, podem ser expressos no domínio 
do tempo ou no domínio fasorial. 

é oportuno determinar que a equação (10) relaciona 
diretamente H

!"!
 e B
!"

 da seguinte maneira:
 B
!"
= µ0H
!"!

 (10),
onde µ0 é a permeabilidade magnética do vácuo 

cujo valor é 4π x10−7[H /m]  e  B
!"

 tem sua definição como 
sendo a força magnética por unidade de elemento de 
corrente, [13].

o sistema da figura 4, composto por uma linha de 
trifásica de configuração generalizada horizontal e com 
dois cabos para-raios, com a influência do solo modelada 
pelo método das imagens complexas é tomado como 
base para a formulação geral de cálculo do campo 
magnético. As formulações apresentadas podem ser 
particularizadas para configurações específicas de 
determinadas linhas de transmissão.

 
figura 4: Método das Imagens aplicado ao sistema 

trifásico com dois cabos para-raios.

Aplica-se a lei de Ampère para o cálculo do campo 
magnético total no ponto p. Assim, cada condutor 
contribui com duas parcelas de campo magnético, como 
ilustrado na equação (11).

H
!"!

Ti =
Ii

2πρRi

âϕRi +
Ii

2πρIi
âϕIi   (11).
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  4.0   ReSultAdoS

4.1  Validação dos resultados
Validar os resultados obtidos, em uma pesquisa 

científica de caráter aplicado, é de fundamental 
importância no que diz respeito à confiabilidade dos 
cálculos, premissas e simulações. Neste artigo, a validação 
do programa é feita via comparação com os resultados de 
medições de campo magnético divulgados na literatura. 
para tal, utiliza-se a referência [7]. Importante ressaltar 
que a tensão da linha de transmissão em questão é de 
500 kV e que a modelagem proposta neste artigo pode 
ser aplicada a quaisquer níveis de tensão de operação, 
desde que se conheça a potência a ser transmitida ou 
valores de corrente de operação.

Assim, as figuras 6 e 7 ilustram, respectivamente, 
os resultados gerados pelo programa deste artigo e os 
valores de medição do autor de [7]. 

 

 
figura 6: perfil de campo magnético obtido pelo 

programa desenvolvido neste artigo.

 

figura 7: perfil de campo magnético obtido por 
medições. fonte [7].

 

Verifica-se a grande proximidade entre os valores 
medidos e calculados, o que traduz informações 
consistentes e satisfatórias no que implica a validação 
dos resultados obtidos neste artigo. Na referência [14] 
encontram-se diversos outros resultados que ilustram a 
consistência física do programa elaborado neste trabalho.

partir da tensão induzida no duto, de sua impedância 
longitudinal (z) e de sua admitância transversal (y), [17]. 
esta tensão transversal é denominada “tensão do duto” 
(Vd).

o trajeto em paralelismo da linha de transmissão com 
o duto metálico mediante um circuito equivalente (a 
parâmetros distribuídos) é representado na figura 5, [17].

 

figura 5: Circuito equivalente de parte da seção paralela 
do duto. fonte: Adaptado de [17].

As equações (17) e (18) descrevem as relações das 
distribuições espaciais dos fasores de tensões e correntes 
ao longo do duto, [17], denominadas equações das ondas 
de tensão e de corrente (ou equações telegráficas).

dVD (y)
dy

+ ZI(y)−Vfem (y) = 0   (17)

dI(y)
dy

+YVD (y) = 0   (18).

As equações (19) e (20) determinam o valor dos 
parâmetros z e y.

para o cálculo de Vd(y) e I(y) é necessário proceder 
ao desacoplamento entre ambas. este processo de 
desacoplamento é amplamente divulgado na literatura, 
[16] e [17], A equação (21) corresponde à equação de 
onda de Vd(y) desacoplada. Após a determinação de 
Vd(y), utiliza-se a equação (18) para o cálculo de I(y).

Z =
ρpµ0µrω

πD 2
(1+ j)+ωµ0

8
+ jωµ0

2π
ln 3, 7 ρsµ0

−1ω−1

D

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟
Ω
m
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
  (19),

Y = jω 2πε0

ln
hp + hp

2 + a2

a

⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

1
Ωm
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
  (20).

d 2VD (y)
dy2

−γ 2VD (y)−
d
dy

Vfem (y)⎡⎣ ⎤⎦= 0   (21)

onde γ = ZY  é denominada constante de 
propagação.
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4.4  Perfil transversal da tensão do duto e corrente 
longitudinal no duto

As análises são processadas considerando três 
situações práticas referentes aos posicionamentos entre 
linha de transmissão e duto metálico.

(i) Caso A
o duto se estende por alguns quilômetros em paralelo 

com a linha de transmissão e não é aterrado em nenhum 
ponto. Ademais, em seus extremos, segue um percurso 
transversal à linha. A figura 10 ilustra esta situação.

 

figura 10: Caso A. fonte: Adaptado de [17].

Ao aplicar as condições de contorno na situação física 
descrita na figura 9, obtêm-se as expressões de Vd(y) e 
I(y), conforme equações (22) e (23), [17].

VD (y) =
Vfem

2γ
e−γ (LD−y) − e−γy( )   (22)

I(y) =
Vfem

2Z
2− e−γ (LD−y) − e−γy( )   (23).

(ii) Caso B
o duto se estende por alguns quilômetros em 

paralelo com a linha de transmissão, sendo que em uma 
extremidade o mesmo segue um caminho transversal 
à linha e, em outra, é simplesmente interrompido. Na 
extremidade em que o duto é interrompido não existe 
aterramento. A figura 11 ilustra esta situação.

 
figura 11: Caso B. fonte: Adaptado de [17].

A situação apresentada no Caso B também é 
alvo da análise das condições de contorno descritas 
anteriormente e, assim, é possível obter as equações (24) 
e (25) às quais retratam a formulação matemática que 
traduz a informação relativa à tensão do duto Vd(y) e à 
corrente no mesmo, I(y), [17].

4.2  Perfil transversal do campo magnético a 1 metro 
do solo

o programa desenvolvido neste artigo calcula o 
perfil transversal do campo magnético a uma altura de 
1 metro solo, valor este em referência nas normas de 
exposição a campos magnéticos. outras considerações 
são de relevância e informadas a seguir: i) resistividade 
considerada de 2.400 Ω.m, valor médio de Minas 
gerais; ii) correntes induzidas nos cabos para-raios são 
consideradas e iii) variação do perfil transversal em ± 30 
m, valor este que abrange toda faixa de servidão da linha 
de transmissão. A figura 8 ilustra tal perfil.

Analisando-se a figura 8 verifica-se que a curva é 
simétrica durante todo o perfil transversal, fato este que 
se deve à simetria da configuração geométrica da linha 
de transmissão em consideração (figura 1 e tabela I).

 
figura 8: perfil transversal do campo magnético do 

sistema real em análise

4.3 Perfil transversal da tensão induzida do duto 
metálico

o perfil transversal da tensão induzida no duto metálico 
é realizado utilizando as mesmas informações do item 
anterior e seus resultados são fornecidos em   (V de tensão 
induzida, por kA de corrente na linha de transmissão trifásica 
e por km de comprimento do duto metálico aéreo).

os resultados associados à avaliação da tensão 
induzida no duto permitem, posteriormente, avaliar os 
valores de correntes induzidas em corpos em contato 
eventual com o duto. A figura 9 ilustra tal perfil.

 
figura 9: perfil transversal da tensão induzida do sistema 

real em análise.
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 figura 14: I para caso A.

 

figura 15: I para caso B.

 
figura 16: I para caso C.

 
  5.0    CoNCluSão

Neste artigo é apresentado um estudo sobre a 
interferência magnética entre uma linha de transmissão 
operando em regime permanente e dutos metálicos 
aéreos para uma situação real. os efeitos mais 
significativos do acoplamento magnético são em 
função dos níveis de campo magnético, gerados pelas 
correntes variáveis no tempo nos cabos fase e para-raios, 
e que podem causar prejuízos à saúde de seres vivos, em 
exposição aos mesmos, quando ultrapassam os valores 
limites estabelecidos pelas normas e, também, por 
tensões/correntes induzidas nos dutos, às quais podem 
ser nocivas às pessoas, animais ou objetos em contato 
com os dutos. 

VD (y) =
Vfem

2γ
eγy 2e−λLD − e−2γLD( )− e−γy⎡
⎣

⎤
⎦ (24)

I(y) =
Vfem

2Z
2+ eγ (y−2LD ) − 2eγ (y−LD ) − e−γy⎡⎣ ⎤⎦  (25).

(iii) Caso C
este caso é similar ao Caso B. Contudo, o terminal que 

está aberto no Caso B passa, neste caso, a estar aterrado. 
A figura 12 ilustra esta situação.

 
figura 12: Caso C. fonte: Adaptado de [17].

por fim, é oportuno retratar, para o Caso C, que as 
equações que determinam a tensão do duto, Vd(y), e a 
corrente no mesmo, I(y), correspondem às equações (26) 
e (27), [17].

VD (y) =
Vfem

2γ
eγ (LD−y) − e−γ (LD−y)( )e−γLD   (26)

I(y) =
Vfem

2Z
2− eγ (LD−y) + e−γ (LD−y)( )e−γLD⎡
⎣

⎤
⎦   (27).

As figuras 13 a 16 ilustram, respectivamente, para 
o sistema em análise, a tensão e corrente no duto para 
os casos A, B e C. percebem-se, claramente, níveis que 
podem ser noviços a seres humanos que, eventualmente, 
entrem em contato com os dutos.

 figura 13: Vd para casos A, B e C.
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uma das maiores aplicações do estudo realizado 
neste artigo é subsidiar pesquisas relativas a aspectos 
de segurança pessoal, visto que é possível que níveis 
de correntes/tensões induzidas nos dutos ultrapassem 
os limites impostos pelas normas regulamentadoras 
e, assim, estratégias de mitigação desses efeitos 
indesejáveis são necessárias. Neste sentido, verifica-se, 
com base nos resultados apresentados, que os níveis de 
correntes e tensões nos dutos superam os limites citados. 
A modelagem realizada neste artigo apresenta valores 
dos parâmetros mensurados dentro dos limites das 
normas regulamentadoras.
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Revisão de Métodos e de Conceitos Referentes 
ao Cálculo de  tensões Induzidas 

Sérgio Toledo Sobral   st&sC serviços técnicos ltda  l  Patrício E. Munhoz-Rojas  institutos lactec                    

RESUMO – o artigo discute as metodologias 
utilizadas para o cálculo de tensões induzidas de 
baixa frequência e a conceituação básica referente ao 
assunto; mostrando que existem basicamente duas 
metodologias: a primeira em termos de campos e a 
segunda em termos de potenciais (circuitos). 

Como existem conceitos e metodologias sobre 
o assunto que não são de aceitação comum, a 
importância dos testes é fundamental para dirimir 
essas controvérsias. por essa razão, os resultados de três 
medições de laboratório, duas feitas no laboratório de 
Alta tensão do lACteC, e outra feita no laboratório 
de engenharia elétrica da universidade Veiga de 
Almeida (uVA) são utilizados para ajudar a dirimir essas 
controvérsias.

   As principais conclusões obtidas são:
•  Para linhas curtas, operando em frequências baixas, 

as diferentes descrições usualmente utilizadas são 
igualmente válidas e as metodologias de cálculo 
nelas baseadas, se corretamente aplicadas, devem 
conduzir aos mesmos resultados; 

•  Quando existe malha de terra ou outra estrutura 
condutora extensa nas proximidades, por 
elas circulam correntes que produzem efeitos 
magnéticos que devem ser levados em conta e 
essas estruturas não podem ser equiparadas a um 
fio condutor real.

  1.0   INtRodução

   o conceito de tensão induzida tem sido focalizado 
desde os primórdios do estudo do eletromagnetismo 
e do estudo dos circuitos elétricos, sendo o marco mais 
importante a lei de faraday, de 1831, que se referia a 
circuitos fechados feitos de fios metálicos. 

   posteriormente, em 1856, esta lei foi generalizada 
e incorporada nas equações de Maxwell [1] e, já em 
1857, foi aplicada por kirchhhoff para obter a famosa 
“equação do telegrafista”, que descreve a propagação 
de sinais elétricos numa linha de transmissão, que 
inclui fios metálicos, percorridos por corrente elétrica, 

e “gaps” isolantes submetidos a tensões elétricas.
Com o desenvolvimento da transmissão de energia 

elétrica a longas distâncias, por meio de linhas de 
transmissão em corrente alternada, começou o 
aperfeiçoamento da teoria de circuitos de baixa 
frequência e, em 1897, Steinmetz [2] introduziu o 
conceito de fonte de tensão para representar a tensão 
induzida ao longo de um fio condutor.

em novembro de 2009 foi publicado um 
artigo sobre o assunto, de autoria de engenheiros 
brasileiros, no power delivery do Ieee [3], o qual 
suscitou uma controvérsia entre os engenheiros 
brasileiros que resultou na publicação de três artigos 
na eletroevolução os quais veiculavam a visão em 
termos eletromagnéticos [4], em termos de linhas 
de transmissão curtas [5] e em termos da teoria de 
circuitos [6], respectivamente.

Isto motivou ao gt-2 (grupo de trabalho 2) da 
Norma 5419, do CoBeI (Comitê Brasileiro de energia 
elétrica) a desenvolver uma pesquisa sobre o tema 
e a auspiciar testes experimentais para dirimir essas 
controvérsias.

Como mostra a literatura internacional sobre o 
tema [7], a descrição em termos eletromagnéticos 
é uma descrição válida para qualquer sistema 
eletromagnético. 

Se o sistema eletromagnético a ser descrito cumpre 
certas restrições, a descrição do mesmo em termos de 
linhas de transmissão é uma descrição válida. 

Se o sistema eletromagnético a ser descrito, além 
de cumprir as restrições anteriores, cumpre outras 
restrições adicionais, sua descrição em termos da 
teoria de circuitos é uma descrição válida.

o primeiro propósito deste artigo é mostrar que, 
no caso de sistemas eletromagnéticos que cumpram 
todas as restrições necessárias, como é o caso de 
linhas curtas operando em frequências baixas, todas 
as descrições acima são igualmente válidas e que as 
metodologias de cálculo baseadas em qualquer dessas 
descrições, se corretamente aplicadas, devem conduzir 
aos mesmos resultados.
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condutores longitudinais de dimensões muito maiores 
que as dos condutores transversais (como os mostrados 
na fig.1), tanto os circuitos indutores como as espiras 
podem ser assemelhados a linhas de transmissão [8]. 

Assim, pode-se falar da corrente (I) que flui no 
indutor (1) e da corrente (-I) que flui no condutor de 
retorno (2) (Ver fig.1).

Se, além das suposições anteriores, nos supomos 
que as correntes transversais no circuito indutor estão 
muito afastadas da espira em consideração, então a 
tensão no trajeto transversal 3-2’ “V32’(gap)” passa 
a ser igual à diferença de potencial elétrico entre os 
terminais (d.d.p.) V(3) - V(2’).

Na figura 1, a tensão “V32’(gap)” neste caso igual 
à d.d.p. V(3) - V(2’), é calculada supondo que os 
condutores longitudinais do circuito indutor são de 
comprimento muito maior que o comprimento dos 
condutores longitudinais da espira e que a separação 
entre eles (Ver Anexo 3). A tensão “V32’(gap)” é causada 
por duas parcelas aditivas:

A primeira parcela corresponde à soma contínua 
dos envolvimentos de fluxo (“flux linkages”) que 
atravessa a área da espira e são produzidos pela 
corrente (I) que flui no indutor (1).

A segunda parcela corresponde à soma contínua 
dos envolvimentos de fluxo que atravessam a área da 
espira, fluxo este produzido pela corrente (-I) que flui 
no condutor de retorno (2).

fig.1 - tensão ao longo de um caminho no “gap” entre 
os terminais (3) e (2’) da espira aberta (3-0-2’)

  3.0   CálCulo dA d.d.p. No gAp de uMA eSpIRA 
           ABeRtA utIlIzANdo teoRIA de CIRCuItoS

o eletromagnetismo pode também ser formulado 
em termos do potencial elétrico (V) e do potencial 
magnético (A) (Ver Anexo 1).

um segundo propósito é expor a raiz das principais 
controvérsias e mostrar como os resultados dos testes 
experimentais realizados ajudam a dirimir essas 
controvérsias.

o artigo é então organizado da seguinte maneira: 
•  No item 2 é mostrado como a tensão no “gap” 

de uma espira aberta é definida em termos 
eletromagnéticos e seu valor é calculado, no 
caso de uma espira assimilável a uma linha de 
transmissão curta; 

•  No item 3 é mostrado como a diferença de potencial 
entre os terminais do “gap” de uma espira aberta 
é definida em termos da teoria de circuitos e seu 
valor é calculado, no caso de uma espira assimilável 
a uma linha de transmissão curta; 

•  No item 4 são mostrados os principais pontos, ao 
nosso ver, causadores das controvérsias; 

•  No item 5 é mostrado o teste da UVA e discutido 
como seus resultados iluminam os pontos 
causadores das controvérsias; 

•  No item 6 é mostrado o segundo teste do LACTEC 
e discutido como seus resultados iluminam os 
pontos causadores das controvérsias e, finalmente, 

•  No item 7 são mostradas nossas principais 
conclusões. 

  2.0   A leI de INdução de fARAdAy AplICAdA
           A uMA eSpIRA ABeRtA

Na formulação do eletromagnetismo em termos da 
intensidade do campo elétrico (e) e da densidade de 
fluxo magnético (B), a lei da Indução de faraday [1], 
quando aplicada a uma espira aberta, diz que a tensão 
“V32’(gap)” existente ao longo de um caminho no “gap” 
entre os terminais (3) e (2’) de uma espira aberta (3-0-2’) 
é causada pela variação no tempo do fluxo magnético 
que atravessa a área da espira (Ver fig.1).  

este é o resultado de supor que a tensão ao longo do 
condutor aberto da espira é nula (Ver Anexo 1). ou seja,

 
V32' gap( ) ≡
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∫

V32' gap( ) ≈
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No caso especial, porém muito importante, da 
utilização de circuitos indutores e espiras formados por 
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Na figura 3, o valor da fonte de tensão no trecho 
(3-0) é calculado usando uma expressão deduzida no 
Anexo 3, supondo que os condutores longitudinais do 
circuito indutor são de comprimento muito maior que 
a separação entre eles. 

No caso de que não exista corrente nesse trecho, o 
valor da fonte de tensão no trecho (3-0) é igual à d.d.p. 
V(3) - V(0). 

No Anexo 3 também é mostrada, para o caso que as 
suposições acima sejam cumpridas, uma interpretação 
do cálculo em termos de enlaces de fluxo, já utilizada 
na referência [6].  

No Anexo 2 é mostrada uma expressão que é 
utilizável no caso que as suposições acima não sejam 
cumpridas [4] e [7].

fig.3 - Cálculo do valor da fonte V30 que representa a 
tensão induzida ao longo do condutor (3-0)

utilizando as suposições acima mencionadas, na 
figura 4 é mostrado o cálculo do valor da fonte de 
tensão no trecho (2’-0) que, no caso de não existir 
corrente nesse trecho, é igual a d.d.p. V(2’) - V(0). A 
figura 5 mostra que a soma das d.d.p.’s induzidas ao 
longo dos trechos (3-0) e (2’-0) produzem uma d.d.p. 
V(3) – V(2’) do mesmo valor que o calculado utilizando 
o processo mostrado na figura 1.

uma grande vantagem da utilização da teoria de 
circuitos é que, ao permitir calcular o potencial em 
todos os nós de interesse, permite calcular facilmente 
a diferença de potencial entre os terminais de qualquer 
ramo de interesse. 

No caso que estamos analisando, em que o efeito 
magnético dos condutores transversais está sendo 
desprezado e, portanto, as tensões transversais, tanto 
de modo diferencial como de modo comum, são iguais 
a diferenças de potencial elétrico (ou d.d.p.s), podemos 
representar as linhas de transmissão mediante a teoria 
de circuitos, cujas variáveis de estado são os potenciais 
elétricos nos nós do circuito e as correntes nos ramos 
do circuito, as quais são as produtoras de potencial 
magnético (Ver Anexo 2). 

os “gaps” isolantes transversais entre dois nós, nós 
nos quais a corrente que entra é diferente da corrente 
que sai, são representados por capacitores.

os trechos de condutores longitudinais entre 
dois nós são representados, seguindo o modelo 
de Steinmetz [2,3,6], por uma fonte de tensão (que 
representa o acoplamento indutivo com o exterior) 
em série com uma impedância própria do trecho, que 
representa a parte da diferença de potencial entre 
os terminais do trecho que depende da corrente 
no trecho, ou seja, representa sua resistência e sua 
indutância própria (Ver fig.2). 

fig.2 - Representação circuital da espira aberta
 
em geral, ao longo de um trecho condutor temos 

que (Ver anexo 1);
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então, o valor da fonte de tensão de cada trecho é 
dado pela tensão induzida ao longo do trecho, devida 
às fontes externas,
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condutores transversais da espira sem corrente (Ver 
fig.2).

este fato, juntamente com a suposição, muito 
razoável neste caso, de que a tensão ao longo do 
condutor aberto da espira é nula, têm gerado uma 
controvérsia a respeito da existência, ou não, da “d.d.p. 
ao longo do condutor aberto da espira” [5] 

do ponto de vista experimental, as medições 
feitas na uVA e no lACteC comprovaram, de maneira 
insofismável, o fato de que há d.d.p. induzida ao 
longo de um condutor aberto e que a mesma pode 
ser medida. Significando por isto que, em geral, o 
potencial ao longo do condutor é variável, ainda que 
não exista corrente circulando por ele.

4.2. Modificação introduzida pela existência de 
malhas de terra no local das medições

   A diferença essencial entre as referências 4 e 6 e um 
ponto de controvérsia na interpretação da referência 3 
está na representação da corrente de retorno quando 
esta circula pela malha de terra. 

A referência 4 propõe diversas alternativas de 
distribuição de corrente de retorno na malha, enquanto 
a referência 6 assume que a corrente de retorno circula 
praticamente toda ela pelo condutor da malha de terra 
imediatamente embaixo do indutor.

Na verdade nenhuma das duas versões é adequada, 
pois nos dois testes do lACteC, a corrente de retorno 
circulou até a fonte por um condutor de retorno isolado 
e não circulou pela malha, por razões de segurança.

entretanto, o segundo teste do lACteC comprovou 
que, mesmo quando a corrente não retorna pela 
malha, pela mesma circulam correntes induzidas, 
as quais modificam as d.d.p.s induzidas ao longo de 
condutores abertos e também as que surgem no “gap” 
entre os condutores abertos e entre eles e a malha (ver 
Anexo 4). 

  5.0.   teSte dA uVA eM ABRIl de 2013

5.1. Circuito de medição utilizado no teste da UVA
As medições na uVA foram feitas em abril de 2013 

e o circuito de medição utilizado no teste é mostrado 
na figura 6.

Na figura 6 podemos ver que foram efetuados dois 
tipos de medições: 

•  O primeiro tipo foi uma medição da tensão 
existente entre dois condutores. foi medida a 
tensão entre todos os condutores sem corrente e 

fig.4 - Cálculo do valor da fonte V2’0 que representa a 
tensão induzida ao longo do condutor (2’-0)

fig. 5 - A tensão V32’(gap) é igual ao somatório das 
d.d.p´s induzidas ao longo da espira aberta

  4.0   pRINCIpAIS poNtoS de CoNtRoVéRSIA

4.1. Existência ou não de d.d.p. ao longo do 
condutor

deve ser notado que a d.d.p. V(3) - V(2’) é, 
logicamente, igual a:

 

V 3( )−V 2( ) =V 3( )−V 2( )±V P1( )±V P2( ) =
= V 3( )−V P1( )( )+ V P1( )−V P2( )( )+ V P2( )−V 2( )( )

onde p1 e p2 são dois nós (ou pontos) intermediários 
ao longo do condutor. portanto, a d.d.p. V(3) - V(2’) é 
igual à soma das d.d.p.’s entre os nós intermediários.  

Na figura 5 deve ser notado que a d.d.p. V(3) - V(2’) 
é igual à soma das d.d.p.’s (V(3) - V(0)) + (V(0) - V(2’)), 
onde o ponto (0) foi escolhido como referência dos 
potenciais (Ver fig. 5). ou seja, estamos dizendo que o 
potencial varia ao longo dos condutores longitudinais 
e que, no caso analisado, não varia ao longo dos 
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este resultado enfatiza o fato de que, no caso de 
existir condutores em que a corrente vai e retorna, a 
densidade de fluxo magnético diminui muito mais 
rapidamente com a distância aos condutores que 
no caso de um condutor com corrente isolado (Ver 
Anexo 4). 

Isto permite supor que, neste caso, para qualquer 
laço maior que 1,5 metros, o fluxo magnético enlaçado 
seria aproximadamente igual ao fluxo magnético 
enlaçado por um laço infinito. portanto, a tensão 
induzida, ao longo do condutor 0 – 2’, é igual à variação 
no tempo desse fluxo, já que a tensão induzida nos 
condutores perpendiculares é nula e também é nula 
a tensão induzida num condutor a uma distância 
infinita. desta maneira, a tensão medida de valor 0,030 
Volts representa uma medição da tensão induzida ao 
longo do condutor 0 – 2’, mostrando que ela existe e 
pode sim ser medida.

foi feita também a observação, surpreendente até 
para os partidários da noção de tensão induzida ao 
longo de um condutor, de que a tensão induzida ao 
longo do condutor situado na posição central entre os 
condutores de uma linha de transmissão bifilar é nula, 
como pode ser visto na figura 8. entretanto, este fato 
é uma decorrência lógica da expressão para a tensão 
induzida mostrada no Anexo 3.

fig. 8 - d.d.p. nula ao longo do condutor (0”-4) a meio 
caminho entre o indutor (1)  e  o retorno (2), quando 

não existe malha de terra no local

  6.0    SeguNdo teSte do lACteC eM JuNho de 2014

este teste foi batizado como segundo teste do 
lACteC porque existiu uma primeira medição no 
lACteC, que foi organizada pela St&SC como parte 
de um p&d (pesquisa & desenvolvimento), elaborado 
para terceiros. 

o condutor com corrente denominado “retorno”, e 
também, foi medida, em duas posições ao longo do 
condutor, a tensão entre o condutor denominado 
4, situado na posição central entre os condutores 
com corrente, e o condutor sem corrente situado 
mais próximo do retorno, denominado condutor 
2’; e 

•  O segundo tipo foi uma medição ao longo de 
um único condutor sem corrente, o condutor 
denominado 2’.

5.2. Valores medidos no teste da UVA
 Na figura 7 são mostrados, em forma de tabela, os 

resultados das medições feitas na uVA.

fig. 6 - Circuito de medição utilizado no teste da uVA, 
realizado em abril de 2013

5.3. Análise dos resultados do teste da UVA
o principal resultado das medições efetuadas na uVA 

foi estabelecer que a tensão medida entre 0’ e 2’ se estabiliza 
no valor 0,030 para distâncias maiores que 1,5 metros.

fig. 7 - Resultados das medições realizadas 
no teste da uVA
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fig.10 - estrutura de suporte do circuito de pVC 
utilizado no segundo teste do lACteC

 

fig. 11 - “loop” de medição do voltímetro e “áreas de 
Sombra” magnética. Medição da d.d.p. (Va0”) ao longo 

do trecho (a-0’’).
Vista em planta do teste do lACteC realizado em 

Junho de 2014

A diferença fundamental entre o teste da uVA 
e o segundo teste do lACteC reside na existência 
no segundo caso de estruturas metálicas nas quais 
poderiam ser induzidas correntes que alterassem o 
campo magnético produzido. No caso da uVA, não 
existia malha de terra no local do ensaio; já no caso do 
lACteC, o circuito de ensaio foi colocado diretamente 
sobre a malha de terra do hall de Alta tensão.

Além disso, no teste da uVA a extensão do indutor 
e do retorno era apenas 2 m, com 1 m de separação 
entre eles, e a corrente de teste era de 50 A; já no 
segundo teste do lACteC, ainda que a separação 
entre o condutor de ida e o de retorno da corrente era 
também de 1 m, o comprimento desses condutores 
era de 4 m e a corrente de ensaio de 150 A. A armação 
de pVC do circuito de medição da uVA era também um 

essa primeira medição deu origem a um artigo 
publicado no power delivery do Ieee, em Nov 2009 
[3], o qual suscitou uma controvérsia que motivou ao 
gt-2 (grupo de trabalho 2) da Norma 5419, do CoBeI 
(Comitê Brasileiro de energia elétrica) a desenvolver 
uma pesquisa sobre o assunto. 

Como elementos desta pesquisa foram realizados 
o teste da uVA (Abril 2003) e o teste do lACteC (JuN 
2014), os quais foram organizados pela St&SC e 
patrocinados pela uVA e pelo lACteC, como uma 
colaboração à pesquisa desenvolvida pelo CoBeI.

6.1. Circuito de medição utilizado no segundo 
teste do LACTEC

A figura 9 apresenta o circuito de medição utilizado 
no segundo teste do lACteC, realizado em Junho de 
2014 [9]. 

o circuito de medição utiliza uma armação de tubos 
de pVC, mostrada na figura 10. os induzidos abertos 2’, 
5, 4, 6, 7 mostrados na figura 9 foram instalados dentro 
de tubos de pVC para garantir sua posição ao longo 
dos 4 metros de extensão.

fig.9 - Circuito de medição utilizado no segundo teste 
do lACteC, realizado em Junho de 2014

A figura 11 é uma vista superior do circuito de 
teste, que mostra como se formam as “áreas de 
sombra” magnética nas imediações do circuito.  
A mesa de medição onde fica o voltímetro e o 
osciloscópio é colocada nessa área para minimizar 
o acoplamento magnético com o indutor e com o 
retorno.

Como o acoplamento magnético na área de sombra 
é muito reduzido verificou-se, durante as medições, 
não ser necessário retorcer a parte final dos fios do 
“loop” de medição do voltímetro.
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Na tabela 2 do relatório Institutos lACteC lAt 
2590/2014 [9], reproduzida a seguir, pode-se ver 
o conjunto dos valores medidos com o circuito de 
medição mostrado na figura 9, porém com o ponto 0’’ 
(a) aterrado na malha de terra do laboratório. 

estes valores incluem a medição da tensão entre os 
5 induzidos utilizados no teste do lACteC e o condutor 
de retorno e a malha de terra do laboratório, para dois 
pontos ao longo do mesmo; e também, a medição da 
tensão entre os 5 induzidos utilizados.

6.3. Análise dos resultados do segundo teste do 
LACTEC

os dados medidos no segundo teste do lACteC, 
apresentados na tabela 1, confirmam que os valores 
de d.d.p. medidos ao longo do condutor aberto (a-
2’) permanecem em um valor na faixa de (155,0 V e 
157,4V) para distancias (d) maiores que 1,0 metro.  

os dados mostram também que para o trecho (a-
b), que tem a metade da extensão de (a-2’) a d.d.p. 
permanece num valor próximo de 78 V, (que é cerca de 
metade dos valores medidos para (a-2’)), também para 
distâncias (d) maiores que 1,0 metro.

observou-se durante os testes que esta distância 
(d) de estabilização é um pouco menor que no caso do 
teste da uVA. essa redução é atribuída à existência, neste 
caso, de outras correntes induzidas na malha de terra.

Conforme já mencionado, no teste da uVA constatou-
se que a d.d.p. induzida ao longo de um condutor aberto 
eqüidistante do indutor e do retorno era nula.

tabela 2 - Valores medidos no segundo teste de 
lACteC com o circuito de medição da figura 9, com o 
ponto 0’’ (a) aterrado na malha de terra do laboratório

pouco menos elaborada.
Assim sendo, o segundo teste do lACteC serviria 

para confirmar ou não as constatações feitas no teste 
da uVA, referentes à tensão induzida ao longo de um 
condutor, bem como, para determinar o efeito da 
malha do laboratório, e assim determinar o tipo da 
modificação introduzida pela presença de condutores 
extensos (não similares a um fio) na vizinhança de uma 
linha de transmissão.

para este efeito, no segundo teste do lACteC foram 
também efetuados dois tipos de medições: 

•  O primeiro tipo foi uma medição da tensão 
existente entre dois condutores. foi medida a 
tensão entre todos os condutores sem corrente e 
o condutor com corrente denominado “retorno”, 
e também, foi medida a tensão entre condutores 
sem corrente; e, 

•  O segundo tipo foi uma medição ao longo de 
um único condutor sem corrente, o condutor 
denominado 2’.

6.2. Valores medidos no segundo teste do LACTEC
Na tabela 1 do relatório Institutos lACteC lAt 

2590/2014 [9], reproduzida a seguir, pode-se ver 
o conjunto dos valores medidos com o circuito de 
medição mostrado na figura 9. 

deve-se notar que o ponto chamado 0’’ na fig. 
9 é chamado de “a” na tabela 1 abaixo. estes valores 
incluem a medição ao longo do condutor 2’, para dois 
pontos ao longo do mesmo; e também, a medição 
da tensão entre os 5 induzidos utilizados no teste do 
lACteC e o condutor de retorno.

tabela 1 – Valores medidos no segundo teste de 
lACteC com o circuito de medição da figura 9
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tabela 4 – tabela de cálculo da tensão induzida ao longo 
dos condutores abertos, no segundo teste do lACteC 

(cálculo dos acréscimos é mostrado no Anexo 4)

(*) deve ser observado que o sinal indicado nas 
colunas 2 e 3 da tabela 4, que correspondem a faixa 
dos valores medidos, foi determinado com base no 
sinal da ultima coluna da tabela 4, pois os dados das 
medições, mostrados na tabela 2, indicam apenas o 
módulo da d.d.p. (na coluna 4) e o off-set do voltímetro 
(na coluna 3).

  7.0   CoNCluSÕeS

o presente artigo está baseado nas duas clássicas 
formulações básicas do eletromagnetismo: A 
formulação do eletromagnetismo em termos da 
intensidade do campo elétrico (e) e da densidade de 
fluxo magnético (B), e, a formulação em termos do 
potencial elétrico (V) e do potencial magnético (A); 
assim como nas suas respectivas simplificações: A 
teoria das linhas de transmissão e a teoria de circuitos.

Nossa primeira conclusão é que para sistemas 
eletromagnéticos que cumpram todas as restrições 
necessárias, como é o caso de linhas curtas operando 
em frequências baixas, todas as descrições acima são 
igualmente válidas e as metodologias de cálculo nelas 
baseadas, se corretamente aplicadas, devem conduzir 
aos mesmos resultados.

Como a controvérsia que deu origem às três 
publicações na eletroevolução [4,5,6] se refere a 
interpretações “práticas” destes enfoques, este artigo 
utiliza medições de laboratório para dirimir essas 
controvérsias, duas feitas no laboratório de Alta tensão 
do lACteC, em Curitiba, e outra no laboratório de 
engenharia elétrica da universidade Veiga de Almeida 
(uVA), no Rio de Janeiro. 

Sendo a apreciação dos autores deste artigo que os 
principais pontos de controvérsia são:

•  Existência ou não de d.d.p. ao longo de um 
condutor sem corrente;

•  Influência da presença de malhas de terra no local 
do teste;

entretanto, no teste do lACteC foi constatado que 
a d.d.p. nula ocorre para um condutor aberto situado 
um pouco mais perto do retorno, devido ao efeito dos 
acréscimos de tensão induzida nos condutores abertos, 
causados pelas correntes induzidas que circulam na 
malha (ver figuras 13, 14, 15, 16 e 17).

Com referência às medições de d.d.p. entre 
condutores, mostradas na tabela 2, as medições no 
lACteC mostraram valores crescentes com a distância 
de separação com o condutor de retorno; fato que 
está em perfeita concordância com o conhecimento 
comum de que o campo magnético produzido pelo 
condutor de retorno é, na região entre os condutores, 
do mesmo sentido que o campo magnético produzido 
pelo condutor de ida da corrente.

A tabela 3 a seguir, mostra o cálculo da tensão 
induzida ao longo dos 5 induzidos abertos 
considerados no segundo teste do lACteC supondo, 
inicialmente, que não há malha de terra no local. A 
tabela utiliza a mesma formula aproximada mostrada 
na figura 3 e analisada no Anexo 3. As dimensões (A), 
(B) e (C) correspondem ao circuito de teste mostrado 
na figura 9.

utilizando uma modelagem aproximada das 
correntes induzidas, mostrada no Anexo 4, consegue-
se calcular com boa aproximação os acréscimos de 
tensão induzida nos condutores abertos, aplicadas 
pelas correntes induzidas na malha, e chegar aos 
valores de d.d.p. induzida medidos no segundo teste 
do lACteC, como pode ser visto na tabela 4 a seguir. 

deve ser observado que o valor calculado, 
mostrado na ultima coluna da tabela 4, está dentro da 
faixa de valores de d.d.p. medida, levando-se em conta 
o off-set do voltímetro de medição (ver tabela 2).

tabela 3 - Cálculo da tensão induzida ao longo dos 
5 induzidos abertos do segundo teste do lACteC, 

supondo que não existe malha de terra no local
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longo de um condutor, sem circulação de corrente, e 
ela pode ser medida; 

b) A d.d.p. induzida por um indutor e seu retorno, 
ao longo de um trecho de condutor sem corrente, 
pode ser calculada, com boa aproximação, por meio 
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Vif ( traj ) ≡
!
E ⋅d
!
l

i traj( )

f

∫ = φ i( )−φ f( )( )− ∂
!
A
∂t
⋅d
!
l

i traj( )

f

∫

3) por razões históricas e talvez práticas, o conceito 
do item 2 é colocado de maneira diferente. A d.d.p. é 
dividida em duas componentes ficando: 

 
φ i( )−φ f( ) =Vif ( traj ) +

∂
!
A
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⋅d
!
l

i traj( )

f

∫ ≡Vif ( traj ) +Uif ( traj )

A primeira componente “Vif(traj)” é chamada, como 
já vimos, de “tensão ao longo da trajetória” e a segunda 
componente “uif(traj)” é chamada de “tensão induzida 
ao longo da trajetória”.

No caso particular de uma trajetória consistente de 
material condutor, a tensão “Vif(traj)” que, utilizando 
a lei de ohm, é igual a RI, usualmente é chamada de 
“parte resistiva da d.d.p.” e a tensão induzida “uif(traj)” 
usualmente é chamada de “parte indutiva da d.d.p.”;

4) Como a utilização mais importante e mais básica 
destes conceitos é em teoria de circuitos (que são 
trajetórias fechadas), a integral de linha do campo 
elétrico numa trajetória fechada é importante, e ela é 
denominada “força eletromotriz – feM”. Como a d.d.p. 
numa trajetória fechada é zero (já que o ponto inicial é 
igual ao ponto final), consequentemente, a feM é igual 
à soma das tensões induzidas na trajetória fechada, 
com sinal trocado;

5) utilizando as definições acima no caso de uma 
espira feita com fio condutor, com um “gap”, submetida 
à indução eletromagnética, teremos o seguinte: 

A - Se desprezarmos a corrente capacitiva no “gap” 
(o que é totalmente razoável para freqüências baixas), 
não existirá corrente no fio condutor e, pela lei de ohm, 
o campo elétrico no condutor será nulo, o que implica 
que nenhuma tensão se desenvolverá ao longo da 
parte condutora da espira (Vif(cond)=0) e toda a FEM 
se localizará no “gap”;

B - A tensão no “gap” (que neste caso é 
numericamente igual à feM), se não houver tensão 
induzida no “gap” (ou se a desprezarmos), será igual à 
d.d.p. entre os terminais do “gap”;

C - Como a d.d.p. entre dois pontos é independente 
da trajetória, a “d.d.p. ao longo do fio condutor da 
espira” é igual à “d.d.p. no “gap””;

d - Como a tensão ao longo do condutor é zero, a 
d.d.p. entre os terminais do fio condutor da espira ou 
“d.d.p. ao longo do condutor da espira” é igual à tensão 
induzida ao longo do condutor.
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ANEXO 1 - A LEI DE FARADAY APLICADA A UMA 
ESPIRA CONDUTORA ABERTA

 1) o conteúdo essencial da lei de faraday-Maxwell 
é que o campo elétrico tem uma “componente 
conservativa” (representada pelo gradiente do 
potencial elétrico escalar “Ф”) e outra “componente não 
conservativa” (representada pela derivada parcial com 
respeito ao tempo do potencial magnético vetor“A”).  

 !
E = −∇φ − ∂

!
A
∂t

⇒

FEM ≡
!
E ⋅d
!
l!∫ = −

d
dt

!
A ⋅d
!
l!∫ =

= −
d
dt

∇×
!
A ⋅d
!
S

S
∫∫ ≡ −

d
dt

!
B ⋅d
!
S

S
∫∫

              

                                                                              ; 

2)  Isto implica que a integral de linha do campo 
elétrico, numa trajetória entre um ponto inicial “i” e 
um ponto final “f”, a qual é denominada de “tensão 
nessa trajetória” ou “Vif(traj)”, tem também duas 
componentes:

uma primeira componente independente da 
trajetória, que depende unicamente do ponto inicial 
e do ponto final, que é igual a (Ф(i) - Ф(f )) e que é 
denominada “diferença de potencial entre os pontos 
terminais” ou d.d.p.; e 

uma segunda componente que depende da 
trajetória, através do valor do potencial magnético 
existente sobre a trajetória, ou seja,
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corrente a uma distância d, situado entre os pontos 
z=a e z=b, será [4,7]:
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Onde a + L ≡ la; d 2 + la
2 ≡ La;

a − L ≡ lb; d 2 + lb
2 ≡ Lb;

b+ L ≡ lc ; d 2 + lc
2 ≡ Lc ;

b− L ≡ ld ; d 2 + ld
2 ≡ Ld ;

No caso especial, aplicável aos ensaios, em que a = 
-l e b= l, temos [7]:
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esta expressão, que aparece na versão 2013 da 
referência [7], corrige a expressão que aparecia com 
um sinal errado na versão 1997 da referência [7].

ANEXO 3 - TENSÃO INDUZIDA AO LONGO DE UM 
TRECHO CONDUTOR – CASO DE CONDUTORES DE 
COMPRIMENTO MUITO MAIOR QUE A SEPARAÇÃO 

ENTRE ELES

   A tensão induzida ao longo de um trecho condutor, 
por fontes externas, é dada por (ver Anexo 1)

Uif ( traj )
ext =

d
dt

!
Aext ⋅d

!
l

i traj( )

f

∫
⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

        
No caso de um condutor retilíneo cujo comprimento 

tende ao infinito (l>>z,r), o potencial magnético é 
dado por (Ver Anexo 2)
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ANEXO 2 - TENSÃO INDUZIDA AO LONGO DE UM 
TRECHO CONDUTOR – CÀLCULO DAS INDUTÂNCIAS 

MÚTUAS

   A tensão induzida ao longo de um trecho condutor 
é dada por (ver Anexo 1)          

Uif ( traj ) ≡
∂
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A
∂t
⋅d
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⎟
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portanto, para calcular esta tensão induzida é 
necessário saber calcular o potencial magnético 
produzido por uma fonte. No caso geral, para fontes 
lineares, esta relação é dada por [1]

!
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para frequências baixas, esta relação pode ser 
simplificada, dando origem ao conceito de indutância 
[7], como:
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≡ M
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No caso especial de um condutor retilíneo de 
comprimento 2l, colocado ao longo do eixo z e 
percorrido por uma corrente I, temos:

 !
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Vemos que o potencial magnético tem a mesma 
direção que a corrente que o produz. portanto, no 
caso de correntes que circulam, os efeitos na tensão 
induzida da corrente de ida e da corrente de retorno 
se subtraem. 

A tensão induzida ao longo de outro condutor 
retilíneo, colocado paralelo a este condutor com 
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⇒Uab 3( )
ext = M13 −M23( ) dIextdt = Φ1 −Φ2( ) dIextdt .

No caso de não existir corrente no condutor 3, a 
d.d.p. entre os terminais “a” e “b” do condutor 3 é igual 
à tensão induzida ao longo do condutor (Ver Anexo 1)

φ a( )−φ b( ) =Uab 3( )
ext = Φ1 −Φ2( ) dIextdt

esta expressão, deduzida a partir da lei de faraday-
Maxwell, é a que serve de base para a referência [6], 
e inclui o sinal menos que deu origem a controvérsia.

ANEXO 4 - CÁLCULO DO ACRÉSCIMO DE D.D.P. NOS 
INDUZIDOS CAUSADOS PELA MALHA DENSA

 
A4.1. Método das imagens 
A malha densa existente no laboratório do lACteC 

sugere a utilização do método das imagens [1], que é 
estritamente válido para um plano contínuo feito com 
condutor de condutividade infinita, e onde, ao invés de 
representar as correntes realmente circulantes na malha, 
se considera que o efeito magnético total é causado 
pelo circuito indutor e por correntes simuladas que são 
constituídas pela imagem refletida do circuito indutor 
no plano da malha densa, com a corrente circulando na 
imagem com o sentido contrario da corrente que circula 
no circuito indutor, como mostrado na figura 12.

A distância de 0,32m mostrada na figura 12 
corresponde a 0,30 m entre o condutor (2) e a superfície 
do piso do laboratório (como mostrado na fig.9) acrescido 
de (0,02) m entre a superfície do piso e a malha densa, 
embutida no concreto. 

   

fig. 12 - o condutor e o retorno se refletem no plano 
da malha de terra densa

Vemos que neste caso tanto o potencial magnético 
como a densidade de fluxo magnético, dependem 
unicamente da distância radial e, portanto, as linhas 
de campo magnético são circunferências com centro 
no condutor com corrente. o potencial magnético 
tem a mesma direção que a corrente que o produz, já 
a densidade de fluxo magnético é perpendicular a essa 
direção.

A tensão induzida ao longo de outro condutor 
retilíneo, colocado paralelo a este condutor com 
corrente a uma distância d, situado entre os pontos 
z=a e z=b, será:
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deve-se notar que a expressão resultante para a 
tensão induzida ao longo do condutor (ab) é idêntica 
à que se obteria no caso analisado no Anexo 2, com a 
restrição d/2l <<1, ao invés da restrição l>>z adotada 
neste anexo.

No caso de uma linha de transmissão bifilar, os 
efeitos na tensão induzida ao longo do condutor 3, 
da corrente de ida (no condutor 1) e da corrente de 
retorno (no condutor 2) se subtraem:
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Como a densidade de fluxo magnético, produzida 
por cada condutor com corrente, neste caso, é 
inversamente proporcional à distância radial; é então 
possível interpretar a indutância mútua obtida, em 
termos de enlaces de fluxo:
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âφ1 ⋅d
!
S1

S
∫∫ =

=
µ0
2π

b− a( ) dr1
r1r1a

r1 ref( )

∫ = b− a( ) µ02π ln
r1 ref( )

r1a

⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
;

⇒ M =
µ0 b− a( )
2π

ln
r23
r13

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ =



eletRoeVolução  MARço 2015     39

artigo convidado

fig.15 - Cálculo do acréscimo de tensão induzida 
causada pela malha de terra ao longo do induzido (4-0)

fig.16 - Cálculo do acréscimo de tensão induzida 
causada pela malha de terra ao longo do induzido 

(6-0)

fig.17 - Cálculo do acréscimo de tensão induzida 
causada pela malha de terra ao longo do induzido 

(7-0)

Neste caso, é possível calcular o acréscimo de d.d.p. 
produzida pela corrente imagem utilizando a mesma 
fórmula mostrada no Anexo 3, já utilizada para calcular 
a d.d.p. que existiria se na houvesse malha.

pode-se dizer que o acréscimo de tensão 
induzida aplicada ao longo de um condutor aberto 
é proporcional ao logaritmo natural da razão entre a 
distância da imagem do condutor (1) até ao induzido 
(distancia d1), e a distância do condutor (2) até o 
induzido (d2) (Ver fig.13)

As figuras 13, 14, 15, 16 e 17 ilustram o cálculo do 
acréscimo de tensão induzida ao longo dos induzidos 
(2’-0), (5-0), (4-0), (6-0) e (7-0), os valores assim 
calculados constam da quinta coluna da tabela 4 deste 
artigo.

fig.13 - Cálculo do acréscimo de tensão induzida 
causada pela malha de terra ao longo do induzido 

(2’-0)

fig.14 - Cálculo do acréscimo de tensão induzida 
causada pela malha de terra ao longo do induzido 

(5-0)
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project, in order to create a complete design of a 500 
kV hSIltl, with a high degree of optimization. the 
towers had their mechanical resistance evaluated from 
the probabilistic approach, considering the variability 
of properties and models. the amounts of power that 
this hSIltl would be able to transmit and the estimated 
costs of deployment have also been evaluated. the 
relationship between these last two parameters 
identifies the very high degree of optimization of this 
hSIltl design. testing and validation of the developed 
solution, both in laboratory and at site were also 
part of the R & d project. thus, in addition to the 
mechanical and electrical duty tests applied to fittings 
and towers in a laboratory of recognized standing - 
Cepel, an experimental real-size hSIltl has been built, 
resulting in an asymmetric bundle configuration of six 
conductors per phase, the first being implemented in 
Brazil with such characteristics. With the construction 
of the hSIltl the effect of the dynamic mechanical 
behavior of the bundle of conductors could be 
measured and evaluated in real conditions, as well 
as the performance of solutions for cable vibration 
damping and for construction issues, was all of this 
being also unprecedented in Brazil. experimental 
analysis to obtain parameters and validation of 
dynamic structural models of the asymmetric bundle 
will still be carried out at site. It was also established 
a methodology for live-line maintenance with 
operations directly between phases, developed for 
the configurations of insulators strings, hardware and 
towers, as well as the design of auxiliary equipment for 
such maintenance and the performances of it at site.

SUMMARY - eletrobras furnas, a state-owned 
Brazilian utility for transmission of large blocks 
of power through long distances, has conducted 
several research and development (R&d) projects 
in order to build up more efficient global solutions 
for transmission lines. Included in this set of already 
conducted R&d projects, among others, the study 
of the dynamic  behavior of expanded conductors 
bundles subjected to high mechanical loading and 
the technical / economic evaluation of its usage on 
transmission lines, as well as additional research in an 
optimization process, rather than, separately, structure 
and foundation, the whole structure + foundation, 
thus further exploring the possibilities of reducing 
the overall cost of the transmission lines and still 
the  development of application and computational 
methods with the use of graphical tower type 
expandable database, in an interactive process with 
friendly men / machine interface (MMI), in the form of 
screens, for easily enabling the evaluation of a number 
of tower types / tower heads, allowing to find the 
most suitable one for each case. this technical article 
presents the formulation and the results obtained from 
one of the above mentioned R&d projects conducted 
by eletrobras furnas. the objective of such R&d project 
was to develop and test a design of a high capacity 
transmission line, also known as “high SIl transmission 
line – hSIltl”, with a high degree of optimization 
that make feasible the transmission of large blocks 
of power, environmentally and economically. New 
concepts for conductors bundle and new shapes for 
hardware and towers have been developed in the 

optimization of hSIl Non-conventional 500 kV 
transmission line 
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damp Italy, Mosdofer (Austria), electrovidro, plp, Cimaf 
/ Belgo, Nativa, and so on. the polytechnic Institute 
of Milan had participated as a consultant for damp. 
fuRNAS served with the overall coordination of the 
research, also involving their areas of planning, design, 
environment, heritage and construction. preliminary 
studies resulted in an unconventional configuration for 
the configuration of the insulators strings and in the 
technical and economic optimization of the conductors 
bundle trying to achieve high SIl of two to three times 
(about 2200MW) normal SIl values of conventional 
500 kV transmission lines. the configuration of the 
insulators strings was developed using a combination 
of two sets of polymeric insulators with central stretcher 
and glass insulators, mounted in “inverted delta” shape, 
resulting in a compact configuration for the resulting 
SIl. the hardware and insulators were manufactured 
and the configuration of insulator strings were tested 
in the laboratory of Cepel with excellent electrical 
performance. In the design of the insulator strings 
facilities for running online maintenance were studied 
leading to unconventional solutions, since maintenance 
will be performed between two phases instead of 
between phase and ground. for the towers, “Cross-
Rope Suspension - CRS” type were designed as tangent 
towers and conventional “delta” type as angle towers. 
optimization studies were developed for the design 
of the towers and configuration of the insulator strings 
taking into account the dynamic behavior of the bundle. 
After the conclusion of all the studies, designs and 
manufacture of the materials, revisions and additions 
of the topography and soil survey were also made and 
then the activities of construction and erection of the 
experimental real-size hSIltl at site were developed. 
Being the experimental real-size hSIltl already erected 
and energized,  a program of measurements of electrical 
and mechanical parameters has been being carried 
on as well as the evaluation of the designed damping 
system performance.

  3.0   INSulAtoRS StRINgS CoNfIguRAtIoNS ANd 
           CoNduCtoRS BuNdle optIMIzAtIoN 

the optimization of the electric field on the 
surface was obtained with a conductors bundle 
of 6 asymmetrical subcondutores RAIl per phase, 
determined by the software ClC [5]. the result of the 
best geometrical configuration of the conductors 
bundle, in terms of the relation SIl / feasibility of 

KEYWORDS - transmission lines, high-SIl 
transmission line – hSIltl, expanded bundle, 
optimization, surge impedance loading - SIl 

  1.0   INtRoduCtIoN

the present deregulated environment of the 
Brazilian electric sector points to the optimization of the 
transmission system aiming at reducing environmental 
impacts and costs in order to make it more reliable and 
competitive. the need to transmit large blocks of energy 
is a challenge when trying to utilize the energy that can 
be produced in regions with abundant water resources 
but far from the main centers of consumption. Moreover, 
the difficulties of using new right-of-ways for expansion 
of the transmission system to meet the energy demand 
increase due to environmental restrictions. In this context 
the search for new transmission technologies that unite 
the basic premises of reliability, costs reduction and 
meet the environmental constraints, has been a concern 
of many companies in the Brazilian electric industry. the 
solution that has become a real alternative to the better 
use of the right-of-ways, both in the construction of new 
lines, as well as in the upgrading of existing transmission 
lines, is the high-SIl transmission line – hSIltl [1], [2], 
[3], [4]. the basic guideline of this R & d project was to 
consider a number of factors involved to allow the use 
of short-term solutions studied. for this purpose, a small 
length of the former 500 kV transmission line Angra – 
Adrianópolis, situated at the outskirts of Rio de Janeiro 
city, that was permanently turned-off has been selected 
as the site for construction of an experimental real-size 
hSIltl, being this stretch easy for its implementation 
at reduced cost. Such an experimental real-size hSIltl 
may still be used as an open-air research laboratory for 
other extra high voltage hSIltl.

  2.0   Adopted Methodology foR the R & d pRoJeCt

the development of the R & d project has been 
divided into stages. Initially, the participating institutions 
have deepened their background knowledge. due to the 
extension of the R & d project, several research centers 
besides furnas Centrais elétricas have been involved, 
such as the Brazilian Research Center of electrical 
energy - Cepel,  the Rio grande do Sul federal university, 
the fluminense federal university, and several other 
companies, such as ltS, damp electric (Brazil) as turn-
key contractor and their major subcontractors as the 
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that of vibration. however, in addition to vibrations, 
there is the problem of the conductors oscillation, 
which can reach several meters, resulting in short-
circuit between phases, making efforts on the 
conductors and fittings even able to destroy the line. 
the oscillations of large amplitude can cause violations 
of electric spacing necessary for the operation of 
the transmission lines, causing risks to safety and 
disconnections, which can cause major problems 
in operation, so it is today, severely penalized. to 
determine the structural response of a transmission 
line conductors bundle a numerical model for the 
numerical integration of the equations of motion has 
been developed since, because of the complexity of the 
problem, there are no closed solutions. the equations 
of motion were integrated in time domain using the 
explicit finite central differences method. the choice is 
based on the fact that, not being necessary to mount 
the global system stiffness matrix, the integration can 
be performed at the element level. In this context, the 
update of geometry at each step of integration has 
no analytical difficulty, requiring little computational 
work. Consequently, the vector of nodal coordinates  
at time ti, is calculated in terms of the set of vectors 
of displacement  at earlier times ti-k, k = 1,2. thus, 
the system state at time (t + Δt) can be expressed in 
terms of the states at times t and (t - Δt). the nodal 
force f(t) is the resulting on the direction of each 
nodal coordinate of the gravitational force, the wind 
force at the cable and axial force at the cables. After 
each interval of integration, the positions of the nodal 
masses are updated, taking into account the geometric 
nonlinearity of the problem. the scheme also allows 
the consideration of non-liner physics, that is, non-
linear constitutive equations for conductor cables 
with no additional difficulty. through this procedure, 
described in more detail in references [6], [7] and [8], a 
part of the transmission line under study was modeled 
and analyzed when subjected to storm events of the 
type epS (extended pressure Systems). As previously 
mentioned, the conductors bundles are composed 
by six ACSR Rail conductor cables, diameter 29.6 mm, 
asymmetrically arranged at two phases and vertically 
symmetrical at the third one (fig. 3). the bundles have 
their conductors closer to each other at the fitting in 
the tower, get linearly away from each other up to first 
50m of the span, keep a constant cross-section for the 
next 300 m and then, get linearly close to each other 
for the last 50m. the sections of the bundles (three-

manufacturing the hardware, at the towers and in the 
middle of the spans, is shown in figure 1.

figure 1 - geometrical configuration of the 
conductors bundle

In figure 2 is shown the configuration of the 
insulators strings, interlocked, with the use of 
horizontal stretcher between the polymeric insulators, 
the whole resulting in the form of “inverted delta”.

 

figure 2 - Configuration of the insulators strings – 
“Inverted delta”

  4.0    StudIeS of the CoNduCtoRS BuNdle 
           dyNAMIC BehAVIoR

When focusing on the conductors bundle dynamic 
behavior, the first phenomenon to be remembered is 



eletRoeVolução  MARço 2015     43

bienal 2014

of span (central part of the span). that is, spans between 
tower the and the first spacer, 50 meters away, are more 
stable in terms of oscillations.

4.2 Comparison between the three examined cases 
table I summarizes relevant results of the examined 

cases, showing a comparison between the original 
spacing between pairs of conductors in the studied 
bundle (no wind condition) and at the conditions 
allowed in the three studied cases.

table I – Comparison: Average distances determined 
during Simulations

thus, the response of a typical line span was 
examined, to determine the minimum number of 
spacers required to avoid significant span oscillations to 
incidental wind in the normal direction to the line, in the 
case of epS winds with average speed of up to 25m/s. 
In such events the wind is considered a stationary 
process, characterized by a constant speed and a 
vertical profile that depends on surface roughness of 
the windward. these initial studies indicated that each 
span of about 400m requires a minimum of six spacers, 
a number that was used in the simulations described 
here, in which the chosen location of the six spacers was 
12.5, 28, 42, 53, 71 and 87.5% of the span length. the 
maximum and minimum values of the spacing between 
conductors found in this study should not be achieved 
in experimental real-size model of the line for conditions 
similar to incidental wind, as it was not introduced in the 
model of any energy dissipation by the spacers, which 
are considered rigid. up to the average speed of 25m/s 
any case of instability or excessive vibration was not 
detected, considering therefore that the configuration 
used in simulations is admissible. 

  5.0   hIgh VoltAge eleCtRIC teStS IN INSulAtoR 
           StRINgS

Visual corona, radio interference voltage, 
atmospheric pulse and switching surge withstand 

phase) are shown in figure 3, the sections in red are 
those closest to the towers and those in black are those 
at the central regions of the span. first the conductors 
have been modeled arranged in asymmetrical bundle 
and numbered according to figure 4. In this figure 
the designed bundles conductor spacing, both at the 
section near the tower as well as at the central section 
of the span, are shown. the spacers were assumed 
rigid, located at the transition points from the variable 
cross-section of the span to the central cross-section of 
the span. the other spacers were allocated to maintain 
the desired bundle conductor spacing during wind 
impacts. for this, the location and number of spacers 
were chosen after a preliminary evaluation of the 
conductors bundle dynamic behavior with three and 
four spacers at the central portion of the span. Similarly, 
the hypothesis of considering rigid spacers, adopted 
in the simulations presented here, was conservative 
because these devices can be designed with a capacity 
of energy dissipation.

4.1 Incidental winds
It was admitted incidental wind in the normal 

direction to the line, worst situation in terms of 
mechanical loading. In the case of line subjected to 
storms epS, the simulations were performed for average 
incident wind speeds equal to 5, 15 and 25m/s. the 
variables monitored and analyzed in the simulations are 
the distances between each pair of conductors in the 
asymmetric section of the bundle, that is, the oscillations 
of span. the monitored cross-sections are those which 
major and / or smaller spacing between neighboring 
conductors were identified in preliminary studies. for 
these distances, the following parameters, calculated 
over the simulation time, were determined: the average 
value, RMS value, maximum and minimum values. 
the simulation total time was 130 seconds, but it was 
estimated that the variance of distances reaches 99% of 
the value corresponding at the state excitation, that is, 
of the asymptotic value after 15 seconds of simulation. 
So, the initial 15 seconds, corresponding to the transient 
phase, were despised for the determination of the 
probability distribution curves and above mentioned 
parameters. Consequently, the calculation of statistical 
parameters time was 115 seconds. thus, the parts 
of the dynamic response of the bundle, considered 
stationary, correspond to the last 115 seconds of the 
records. preliminary simulations showed that the largest 
oscillations occur at the constant cross-section stretches 
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the tests were carried out increasing the voltage up 
to 20% above the calculated value of test voltage, after 
being reduced in steps to zero and again increased to 
the initial value. the hardware of R & d project had better 
performance than the typical hardware in traditional 
500 kV transmission lines, as shown in table II.

5.3 Atmospheric pulse and switching surge 
withstand test voltages 

the rated withstand voltage was determined by the 
method of the increases and decreases, with 30 shoots 
in positive and negative polarities with the 1.2/50 μs 
impulse-wave form. from table III the good performance 
of the R & d project hardware can be seen. Note that, 
unlike traditional hardware, the values of negative 
polarity are higher than those of positive polarity for the 
tests with the R & d project hardware. the rated withstand 
voltage was determined by the method of the increases 
and decreases, with 30 shoots in positive and negative 
polarities with the 250/2500 μs surge-wave form. from 
table IV the performance of the R & d project hardware 
similar to that of the traditional hardware can be seen. 
Note that, like traditional hardware, the values of negative 
polarity are higher than those of positive polarity.

table II: Radio Interference test Voltage  

table III: Atmospheric pulse Withstand test Voltage

voltage tests were performed in the high Voltage 
laboratory of Cepel. A “mock-up” that the represented 
the typical R & d design of tower type “cross-rope 
suspension” for the three-phase configuration, was 
mounted as shown in figure 3.  figures 4 and 5 show, 
respectively, the details of the fittings of the central 
and side phase configuration tested.

the test voltage was determined by digital simulation 
with the program tRICAMp [9], taking into account 
the dimensions of the high voltage test hall with the 
equipment in it and considering the height of 10 m to the 
bottom conductor of the configuration. the test voltage 
is the voltage to be applied to ensure that the electric field 
at the conductors surface of this configuration is equal to 
the electric field at conductors surface of the transmission 
line when in operation. the tests were conducted using 
the aluminum tubes with outside diameter of 33 mm 
to simulate the configuration of 45/7 ACSR RAIl (954 
MCM) conductors. for purposes of comparison of the test 
results, data obtained with a 18” traditional hardware for 4 
RAIl ACSR conductors per phase are presented.

5.1 Visual corona test 
the tests were carried out increasing the voltage 

until the onset of corona, rising up, then the voltage 
to the widespread observation of corona, and then 
reduced the amount of voltage to the extinction of the 
corona, and later to zero. “day Cor” equipment which 
allowed the recording of the tests of corona was used in 
testing.  Superior performance of the hardware used in 
the R & d project was proved compared to the hardware 
used in traditional 500 kV transmission lines. the only 
point of corona observed in the tests occurred at the 
shell-fork fitting on the side phase that can have its size 
reduced solving the problem.

 
5.2 Radio interference test voltage 

figure 5 - “Mock-up” typical R & d 
design of tower

figure 6 - detail of the fittings of 
the central phase

figure 7 - detail of the fittings of the 
side phase
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figure 8: plotting for the towers experimental 
real-size 500 kV hSIltl

figure 9: erected experimental real-size 500 kV hSIltl 

  7.0   CoNCluSIoNS 

the results of this R & d project with high-SIl 
compact and expanded bundle transmission line were 
very promising with the tests performed so far. the 
electric tests made at Cepel, as described in items 5.1, 
5.2 and 5.3 above, showed the performance expected 
from the calculations, with highly satisfactory results. 
from the mechanical and constructive points of view, 
the tower “cross-rope suspension” type with the mixed 
insulators strings, designed with glass and composite 
insulators in “inverted delta” configuration, and pulled 
with interlocking horizontal central stretcher, was 
stable and in good structural performance.

 
  8.0   fuRtheR CoNSIdeRAtIoNS

the attractiveness of a hSIl transmission line 
as a solution for bulk-power transmission must 
be demonstrated beforehand by system analysis 
under steady-state, for both normal and emergency 
(normally “n-1”) conditions as well as under switching 
and dynamic transients conditions.

An optimized solution for the real network can be 
something in between the conventional and the extremely 
optimum configuration achieved at the R & d project. 

table IV: Switching Surge Withstand test Voltage

It should be emphasized that the results 
presented in tables II and III are consistent with 
those of similar tests previously conducted, the 
results of which are published [10].  As could be 
seen, due to the dimensions of the configuration of 
the insulators strings and to the tests characteristics 
of this of R & d project, the Internal high Voltage 
laboratory of Cepel reached its limit for performing 
such tests. however, several other studies in Brazil 
for use in AC transmission lines with dimensions and 
configurations similar to this one, with bundles of 
6 or more conductors, more than 2m for conductor 
spacing and the strong coupling between phases are 
currently being developed. for this reason, the Cepel 
is building a new laboratory that will allow carrying 
out tests on up to 1100 kV AC and up to ± 800 kV dC. 

  6.0   eReCtIoN of the eXpeRIMeNtAl ReAl-SIze 
           500 kV hSIltl

once concluded the steps of study, research, 
design, manufacture and electrical testing of 
insulators strings at Cepel, and after obtaining the 
environmental permit, the actual erection of an 
experimental real-size 500 kV transmission line of 
about 2.3 km long with 6 special towers to support 
the proposed hSIltl configuration has been 
performed. three towers “Cross-Rope Suspension” 
type (as tangent towers) and 3 conventional “delta” 
type (as angle towers) have been used but adapted 
to accommodate the asymmetric expanded bundle 
of 6 conductors per phase. figure 8 shows the 
plotting of the towers, made by the plS-CAdd 
software. the experimental line has been placed 
in the interval between towers 192 to 197 of the 
former 500 kV transmission line Angra – Adrianópolis, 
situated at the outskirts of Rio de Janeiro city that 
was permanently turned-off. Structure Nr 192 served 
as the transition structure from the old line with 3 
conductors RAIl per phase to the new configuration 
with 6 conductors RAIl per phase. figure 9 shows the 
erected experimental real-size 500 kV hSIltl.
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example: a recent real project for a 617 km long, 
500 kV, 1670 MW first bundle of 6 conductors per 
phase, elliptical asymmetrical disposition, under 
construction in the northeastern region of Brazil, as 
shown in figure 10.
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fACtS and d-fACtS: the operational flexibility 
demanded by the transmission expansion 

planning task with Increasing ReS

SuMMARy - there are several reasons to explain 
why transmission system loading is less than 100%. 
these reasons include: (i) reliability, (ii) uncertainties 
associated with the demand growth forecast and (iii) 
different dispatch scenarios due to Renewable energy 
Sources (ReS), i.e., hydroelectricity, modern biomass, 
wind and solar power. the combination of these facts 
leads to high investments in the transmission systems 
to meet different dispatch scenarios and low loading 
throughout the year. 

In hydrothermal systems as in the case of Brazil, 
the economic dispatches vary throughout the year 
due to the hydrology associated to the rivers located 
in different regions of the country. therefore, the 
transmission expansion plan must be robust enough to 
meet the demand with completely different dispatch 
scenarios throughout the year.

furthermore, the aforementioned issue concerning 
transmission expansion planning was historically 
not a significant problem for the united States and 
most european countries. however, with the high 
penetration of intermittent renewables, such as wind 
and solar, the transmission expansion planning has 
become a task of extreme technical and economic 
importance, as it already is for Brazil. 

Recent technological advances have revealed new 
equipment that has as primary objective to increase the 
flexibility and controllability of the transmission system:

•  FACTS (Flexible AC Transmission Systems): 
equipment based on power electronics or other 
static technologies, which aim to directly control 
physical quantities of the transmission system, 
primarily to control voltage or power flow;

•  Distributed Series Reactors (DSRs), a 
distributed fACtS (d-fACtS) power flow 
controller which operates by varying line 
reactance. dSRs are attached concentrically 
around the conductor.

Adding fACtS and d-fACtS to the system allows 

greater control of the active power flow and greater 
operational flexibility to accommodate different 
dispatch scenarios. 

the main purpose of this paper is to analyse these 
impacts in transmission expansion planning and 
operation and also the associated financial impact. to 
achieve this goal, case studies based on the Brazilian 
system with different dispatch scenarios will be utilized 
to compare the available technologies to realize the 
transmission expansion planning task. the expansion 
plans will be compared based on operational 
performance and total investments. 

keyWoRdS - transmission expansion planning, 
Renewable energy Sources, fACtS, d-fACtS, 
distributed Series Reactor, dSR.

  1.0    INtRoduCtIoN

the Brazilian ten year plan for energy expansion 
2022 (pde 2022 [1]) foresees investments of uS$ 130 
billion in the period 2013-2022 in new generation and 
transmission projects. the generation expansion will 
total uS$ 100 billion, with emphasis on hydro, wind 
and other renewables. Brazil is also a transmission-
intensive country: an expansion to just over 104 
thousand kilometers was observed in 2012 and it 
expected its high-voltage grid will increase its length 
to 155,736 km until 2022. Accordingly, the Brazilian 
power system features a large planned generation 
and transmission expansion. 

these facts further emphasize the importance of 
this paper by developing an optimized transmission 
expansion plan that considers new line construction 
as well as adding fACtS and d-fACtS.  An optimized 
plan is important because of the potential for 
overinvestment as a consequence of the need to 
accommodate the multiple dispatch scenarios as a 
consequence of the ReS.

R. C. Perez  l  G. C. Oliveira   l  M. V. Pereira Psr l  D. M. Falcão UfrJ   l  F. Kreikebaum  l  S. M. Ramsay  sWg
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the figure 1-b) shows the regulating capacity 

for 2014-2030.  the regulating capacity is the ratio 
between the Maximum energy Storable and the 
average of the annual Natural energy Inflow (eSmax/
eNA), or in other words the percentage of natural 
energy inflow that could be stored and transferred [3]. 
It can be seen that regulating capacity is projected to 
decrease. Consequently, it is more difficult to fulfil the 
role of energy reserve when requested. Accordingly, as 
the hydro inflow data is volatile, an expansion based 
on run-of-river hydro plants increases the importance 
of a robust and flexible transmission system.

In addition to that hydro contribution reduction and 
loss of regularization capacity, the amount of installed 
wind capacity is projected to expand worldwide and 
in Brazil:

• Globally: from 283 GW in 2012 to 475 GW in 2016 
(13.5% p.a.).

• Brazil: from 1.9 GW in 2012 to 10 GW in 2016 (48% 
p.a.).

In Brazil, there are basically four “Wind Basins”, 
regions that concentrate most of the technical and 
economic wind potential (Bahia - BA, Ceará - Ce, Rio 
grande do Norte - RN and Rio grande do Sul - RS). 

In order to show the exacerbated uncertainties 
of hydro and wind generation, figure 2-a) presents 
the historical inflow data of the monthly sum of all 
Brazilian hydro’s eNA (red curves) in conjunction with 
the wind series from the Ce “Wind Basin” (blue curves), 
which presents the largest typical seasonal variability. 
each year is represented by a different line [4].

 

figure 2: a) uncertainties in hydro and wind 
generation and

b) Seasonal generation profile according to each 
“wind basin”   

As can be seen the eNA data is very volatile, 
especially in the wet season (december to April), and 
the wind inflow data also. these uncertainties make 
up the main reason why the transmission expansion 
planning is such a challenging task. 

figure 2-b) shows the seasonal generation profile 
according to each “wind basin”, for example, the curve 
“Wind-Ce” shows the average of all blue curves present 
in figure 2-a). Besides these curves, the average of 
all red curves is also presented in order to compare 

  2.0    the geNeRAtIoN dISpAtCh pRoBleM

As explained in the summary, there are several 
reasons to explain why transmission system loading 
is less than 100% and why the transmission expansion 
planning task is a complicated optimization problem. 
In summary, these reasons are: redundancy for 
reliability, uncertainties associated with the demand 
growth forecast, the binary nature of line construction 
and the different dispatch scenarios associated with 
the ReS. the transmission expansion plan must be 
robust to meet all these requirements.

As can be seen, apart from complicated handling 
requirements, the transmission expansion planning 
also depends on the generation patterns associated 
with ReS which in turn depend on river flow, wind and 
solar radiation.  the physical processes are stochastic. 
this chapter aims to present the main concepts and 
characteristics of the generation dispatch problem. 
this problem has a high importance to this work, since 
the aim of this paper is to analyse methodologies to 
obtain flexible and therefore robust expansion plans 
to suit different dispatch scenarios with minimum cost.

the Brazilian system is hydrothermal. figure 1-a), 
presented below, spans an area corresponding to 
4,400 km in the vertical dimension and shows the 
localization of the hydro basins in Brazil as indicated by 
the blue circles [2]:

 

figure 1: a) hydro Basins in Brazil and b) evolution of 
the regularization capacity

As can be seen, the hydro basins are scattered 
throughout the territory with large distances 
between them. So, the economic dispatches vary 
throughout the year due to the hydrology associated 
with the various rivers and the requirement that the 
transmission system support the different dispatch 
scenarios and span long distances. Moreover, there 
is a long-term reduction on the hydro contribution 
mainly because of two reasons: the majority of the 
high-potential projects have already been built and 
new hydro projects with reservoirs are impractical due 
to environmental barriers. today in Brazil, the majority 
of new hydroelectric projects are run-of-river.



eletRoeVolução  MARço 2015     49

bienal 2014
  3.0   fACtS ANd d-fACtS CoNtRolleRS

Recent technological advances have revealed new 
equipment that has as primary objective to increase 
the flexibility and controllability of the transmission 
system.  this paper focuses on the use of series fACtS 
and d-fACtS to control power flow. 

3.1 Flexible AC Transmission Systems (FACTS)
fACtS leverage power electronics to directly 

control physical quantities of the transmission system, 
primarily voltage or power flow. this paper considers 
one fACtS controller, the thyristor Controlled Series 
Capacitor (tCSC) as it is the most widely deployed 
fACtS for power flow control.  

the tCSC is a series capacitor connected in parallel 
with a thyristor controlled reactor (tCR).  By varying 
the firing angle of the tCR, the injected impedance of 
the tCSC can be varied from capacitive to inductive.  
the tCSC has been commercially available for at 
least twenty years. the tCR is typically installed in a 
substation on a platform that is electrically isolated 
from ground. 

3.2 Distributed FACTS (D-FACTS)
d-fACtS were introduced by professor deepak 

divan in the early 2000s.  d-fACtS provide the 
functionality of fACtS via a number of modular 
controllers installed along the transmission line.  As 
a modular solution attached to the transmission 
conductor, d-fACtS provide high reliability, low 
cost, and short lead times.  In addition, d-fACtS 
are redeployable and do not require permitting or 
substation space.  this paper focuses on one type of 
d-fACts, the distributed Series Reactor (dSR), as it is 
currently the only commercially available d-fACtS 
device.  the dSR can increase line impedance. the dSR, 
shown below, operates by shorting or opening the 
secondary of a single-turn transformer.  

  

 

figure 3: a) topology of the distributed Series Reactor 
(dSR) and b) dSR installed on a transmission line

Both fACtS and d-fACtS enable greater control 
of the active power flow in the circuits and greater 
operational flexibility against different dispatch 
scenarios. the main purpose of this paper is to analyse 

the seasonal differences between wind and hydro 
[4]. An advantage of a hydrothermal system with 
high wind penetration is the reverse seasonality in 
comparison to the hydro’s eNA. Another advantage of 
is that hydroelectric plants have a fast power response, 
i.e., they can absorb with relative ease momentary 
fluctuations in wind generation time.

2.1 How to determine the dispatch scenarios with 
so many aforementioned uncertainties?

the objective of hydrothermal scheduling is to 
determine an operation strategy of a hydrothermal 
system (as is the case of Brazil) that for each stage 
of the planning period produces generation targets 
for each plant. this strategy should minimize the 
expected value of the operation cost along the period, 
composed of fuel cost and penalties for unserved 
load, while operating within area interchange limits. 
different from thermal plants, hydro units do not 
have fuel costs, i.e., direct operating costs. As the 
energy can be stored in the reservoir, hydro plants 
may displace fuel cost today or in the future. this 
opportunity cost is called “water value”. In Brazil, hydro 
plants are centrally dispatched by an ISo based on 
their marginal water values, which are computed by 
a multi-stage stochastic optimization methodology, 
Stochastic dual dynamic programming (Sddp) 
[5]. the Sddp algorithm has been applied to the 
scheduling of large-scale power systems in more 
than sixty countries, including detailing modelling of 
system components and transmission networks [6].

2.2 Summary
In hydrothermal systems, as in the case of Brazil, 

the economic dispatches vary throughout the year 
due to the hydrology associated to the rivers located in 
different regions of the country. 

In addition to that, there is an expansion 
of installed wind capacity. Both ReS present a 
volatile inflow data and consequently exacerbated 
uncertainties. therefore, the transmission expansion 
plan must be robust enough to meet the demand 
with completely different dispatch scenarios 
throughout the year meeting while also transporting 
across Brazil.

the combination above results in high investments 
in the transmission systems. these facts further 
emphasize the importance of operational flexibility 
in order to result in cost savings in the long-term 
transmission expansion planning task.

the next chapter will introduce the power flow 
controllers that enable flexibility.
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with major load growth, (ii) it contains important hydro 
plants in the region (paulo Afonso, Xingó, Sobradinho, 
etc.) and (iii) it contains the regions with most of 
the technical and economic wind potential. the full 
Brazilian system and the Northeast Region are shown 
in figures 3-a) and 3-b) respectively. the configuration 
under analysis is december 2016 (5822 buses and 8432 
circuits), the network data were obtained from the 
“plano de Ampliação e Reforços (pAR)” data Base [2], 
prepared by the ISo, and the network diagrams were 
generated with gIS information in the Netplan®1  model.

 

figure 4: a) Brazilian System and b) Northeast 
equivalent System

Before analysing the Northeast Region, it is 
necessary to calculate the dispatches for each power 
plant in the whole Brazilian system for each scenario to 
be considered. to do so, a simulation called Stochastic 
optimization of Multireservoir hydroelectric System 
was performed using the Sddp®2  model with the 
“programa Mensal da operação (pMo)” data Base 
[2]. the Sddp considers dispatches generation over 
a multi-year period while enforcing area interchange 
limits.  In addition to providing power plant dispatches, 
this simulation provides the data to reduce the 
system to the Northeast Region, thus reducing the 
computational effort of the case study analysis.

5.1 Dispatch Scenario Selection
In order to consider the variability of generation 

dispatches in the transmission planning process for 
the Northeast region, the differences between intra-
region dispatches and self-sufficiency of the region’s 
generation are important.

therefore, having all dispatch scenarios resulting 
from the Sddp® execution, five were selected according 
to the following criterion: k-th percentile of the total 
northeast generation, i.e., p1, p25, p50, p75 and p100 of 
the whole probability distribution. More than capturing 

these impacts in the transmission expansion planning 
and operation and also the associated financial impact.

  4.0    the tRANSMISSIoN eXpANSIoN plANNINg 
            pRoBleM

to achieve the goals of the paper, two different 
transmission expansion planning methodologies will 
be applied in the case study system: considering or 
not Candidate Series Compensation devices (CSCds), 
i.e., the first one considers only line candidates and the 
second one, lines and CSCds. these methodologies 
are formulated as mixed integer linear optimization 
models based on the linearized power flow and 
circuit limits where the objective is to minimize the 
investments in the transmission system.

the proposed transmission expansion planning 
models consider only the steady state of the network 
and adopt the linearized active power flow instead of 
the non-linear power flow due to the following reasons:

•  The linearized model provides a good 
approximation for power flows in meshed 
high voltage networks due to the low typical 
resistance-to-reactance (R/X) ratio of overhead 
transmission lines;

•  It avoids convergence problems that are common 
in non-linear power flow calculations, especially in 
systems lacking of reactive support which is the 
case of expansion planning study cases;

•  VAr support requirements are local in nature and 
can be provided by shunt compensation;

•  VAr support requirements present minor costs with 
respect to circuit investment costs (transmission 
lines, transformers, etc.);

•  Optimization solvers for Mixed Integer 
programming (MIp) can be used to determine the 
optimal expansion plan.

this study has leveraged from the availability of 
the commercial tool to transmission expansion under 
uncertainty developed by pSR named Netplan®. A full 
description of the proposed transmission expansion 
planning optimization models, including the 
integration of CSCds, can be found in [7].

  5.0   CASe Study: the BRAzIlIAN SySteM

the case study used in this paper is based on the 
Brazilian system. furthermore, the Northeast Region 
was chosen for the analysis because (i) it is the region 

1  Netplan: commercial Network expansion tool (NXt) developed by pSR which is composed by a set of mathematical models for transmission network analysis and expansion 
planning integrated within the graphical user interface.

2   Stochastic dual dynamic programming: commercial simulation tool developed by pSR that is capable of calculating the minimum cost stochastic operating policy of a 
hydrothermal system considering operating details of the power plants and transmission system as well as constraints on natural gas supply and stochastic hydrology inflows.
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dispatch scenario since the power flow distribution is 
completely different according to each scenario.

In order to eliminate all overloads and lS, the 
application of the Netplan® model will be illustrated 
for the following case studies: 

•  Case Study 1 (CS1)  Business as usual (BAu): 
allow the Network expansion tool (NXt) to build 
new candidate lines;

•  Case Study 2 (CS2)  BAu + dSR: allow the NXt 
to a) build new candidate lines, b) deploy dSRs on 
existing lines or c) any combination of a) and b);

•  Case Study 3 (CS3)  BAu + tCSC + dSR: allow the 
NXt to a) build new candidate lines without tCSC, b) 
build new candidate lines with tCSC, c) deploy dSRs 
on existing lines or d) any combination of a) to c).

In the CS2 and CS3, of the 187 monitored existing 
lines, adding dSRs was cost-effective for 85 of the 
candidates.  for these 85 candidates, adding dSRs 
was cheaper than building a new line in parallel. 
Accordingly, a candidate deployment of dSRs was 
added to each of the 85 lines that were cost-effective. 
In addition to that, tCSC candidates were added to all 
candidate lines in the CS3. for all CSCd candidates, the 
compensation level considered for these simulations 
is 30%. the cost of a tCSC is modeled as a quadratic 
function of MVAr and adjusted from $2000 to $2010 
using the uS producer price Index (ppI) [9]. five dSR 
models were considered, ranging in ampacity from 
500 A to 1500 A and with corresponding inductance 
values of 39 to 101 µh. the model and number of dSRs 
for each candidate deployment of dSRs was based on 
the line ampacity and the typical conductor bundle 
configuration as specified in [8]. the cost of a single 
dSR, regardless of model, is the list price of $10,000. 
All monetary data and results of this paper are in uS$.

finally, all simulations were made with an Intel 
Quad-Core 2.4 ghz, 64 bits with 8 gB of RAM. 

5.4 Results
the results for the BAu (CS1) are presented in the 

table below:

table 2: expansion plan for the BAu Case 

first of all, it can be seen that the expansion plans 
are completely different when only one dispatch 
scenario is considered. Moreover, the expansion plan 
robust for all scenarios, shown in the last column of 

dispatch variability, this criterion encompasses the 
case with maximum power import (scenario p1) and 
also maximum power export (scenario p100). this 
dispatch scenario selection has proven to be efficient 
in order to illustrate the proposed methodology as will 
be seen in the results. 

5.2 Lines, FACTS and D-FACTS Candidate Selection
When running the dC power flow model with the 

december 2016 network configuration, the network 
expansion plan for 2013-2016 is sufficient to eliminate 
all overloads in the system. While the Brazilian system 
expansion planning imposes N-1 criterion, this paper 
imposes no security constraint. 

therefore, the lines of the expansion plan 2013-
2016 were considered as candidates. In addition to 
that, as one of the goals of this paper is to evaluate the 
influence of series compensation in the transmission 
expansion planning, 500 kV existing lines that include 
compensation were also considered as candidates. for 
all candidate lines, the costs were calculated based 
on the line length using the northeast region costs 
obtained from the Brazilian electricity Regulatory 
Agency [8].

to simplify the planning process, flows on 
transmission lines of 230 kV or higher will be monitored. 
finally, the configuration under analysis is composed 
of: 1220 buses, 1785 existing circuits (187 monitored 
lines) and 88 candidate lines (32 being 500 kV lines and 
56 being 230 kV lines). the optimal expansion plan will 
be determined for a single stage, i.e., december 2016.

finally, it is worth noting that the northeast load is 
16.4 gW (approx. 20% of the Brazilian total load).

5.3 Case Studies 
the table presented below contains the “existing” 

network diagnosis.

table 1: “existing” Network diagnosis 

the first row illustrates the number of overloaded 
lines and the second shows the sum of overloads on 
the “existing” network in MW. Nonzero load Shedding 
(lS) results occur only if there are unbalanced islands 
in the system, i.e., new power plants/loads require 
transmission lines to transport/receive their energy. 
despite the p50 scenario does not present overloads, 
it cannot be neglected because of the lS. Moreover, 
the overloaded circuits might be different for each 



52       eletRoeVolução  MARço 2015

bienal 2014

finally, it has been also shown that an expanded 
transmission planning problem, including fACtS and 
d-fACtS, can efficiently be solved by commercially 
available models based on state of the art optimization 
techniques.
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the table above, is different than the plan for any 
single scenario and is 116% more expensive than the 
least cost expansion plan taking just one scenario into 
account (p50).

for further analysis, the robust expansion plan 
compatible with all dispatch scenarios in the BAu 
case (CS1) having 25 line additions and a total cost of 
745 M$ will be used as reference. the table presented 
below contains the results for the other case studies 
analysed in this paper: 

table 3: Summary of the Case Study Results

 
In CS3, the expansion plan consisted of dSRs totaling 

13.6 M$ on three existing lines and 1 tCSC costing 7.4 
M$ on a new line. for both CS2 and CS3, adding power 
flow operational flexibility avoids the construction 
of 1 and 2 lines respectively, reducing approximately 
50 M$ investment in line construction in both cases. 
furthermore, there are 4 lines in the CS2 and 3 lines in 
the CS3 which are not in the CS1 expansion plan, i.e., in 
addition to avoiding the construction of new lines, the 
decision of which new lines should be built is changed. 

In addition, as shown in table 1, there was pre-
expansion load shedding and consequently the 
construction of some lines was necessary to meet 
reliability requirements. this fact can be seen in the 
p50 scenario which didn’t present pre-expansion 
overloads and still needed 16 lines to avoid lS.

finally, both study cases CS2 and CS3 present 
representative cost savings, being respectively equal 
to 26 M$ and 30 M$.

  6.0    CoNCluSIoNS

the main objective of this paper is to show that 
fACtS and d-fACtS can be very important resources 
for transmission expansion planning by providing an 
operational flexibility to different dispatch scenarios 
and consequently increasing asset utilization and 
existing transmission capacity, capabilities that are vital 
in systems with high penetration of ReS. therefore, the 
faculty of avoiding transmission line construction and 
saving transmission investments were analysed in this 
paper. 
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the Consequences for the System operation 
due to the Reduction of the Values of Magnetic 

field Requirements Caused by transmission 
lines Near urban Areas

A Study Case

D. CORREIA  l  D. BRASIL  l  B. BASTOS  operador nacional do sistema elétrico – ons

SuMMARy - According to the Brazilian Regulation, 
magnetic field density inside the Right of Way (RoW) of 
transmission lines (tl) and on the tl RoW border must 
be respectively below 83.33 and 416.67µt. this limits 
are applicable both to old and new installations. 

In 2006, eletropaulo, the electricity distribution 
utility in São paulo, Brazil, was sentenced to reduce 
the magnetic field produced by all its transmission 
and distribution lines to 1µt as a consequence of 
a lawsuit submitted jointly by Sociedade Amigos 
do Bairro City Boaçava (In english: Society of 
friends of the Neighborhood of the City Boaçava) 
and Sociedade de Amigos do Alto de pinheiro 
(In english: Society of friends of Alto pinheiro). 
eletropaulo appealed but the sentence was 
confirmed in 2008. In 2012, in the judgment for the 
admission of Eletropaulo´s Extraordinary Appeal 
627.189/Sp, the Reporting Justice of the decision 
to be taken by the Brazilian Supreme Court, before 
writing his vote, has convened a public hearing with 
the target of collecting opinions and testimonies 
of experts and institutions about the issue. one of 
the institutions was operador Nacional do Sistema 
elétrico – oNS, the Brazilian system operator, which 
has the responsibility of managing and operating 
the Brazilian interconnected system. 

the purpose of this paper is to discuss this 
subject, focusing on the following: investments 
and technologies needed to reduce the magnetic 
field produced by tl’s; and practical and economic 
repercussions of such a reduction on the system 
operation and on the electricity supply.

keyWoRdS - Magnetic fields; transmission lines; 
Magnetic field reduction.

  1.0    INtRoduCtIoN

the first concerns in the Brazilian electric sector on 
issues regarding electric fields occurred in the seventies 
motivated by the design of the 765 kV Itaipu TL´s. From 
the eighties onwards, the way of dealing with this issue 
in Brazil was consolidated and the design of 500kV 
transmission systems started to be made according to 
Cigré brochures [2]. In turn, issues related to magnetic 
fields started to be taken into account in Brazil only in 
the late nineties, steadily become more structured at 
the beginning of the new century. Since the issuance of 
guidelines published by the International Commission 
on Non-Ionizing Radiation protection (ICNIRp) [5], they 
have been used broadly on the design of tl’s in Brazil.

In 2009, Act 11934 passed on May 5, 2009 [1] was 
passed in Brazil setting the national policy on the 
subject. It states that, to ensure protection of health 
and the environment throughout Brazilian territory, the 
limits recommended by the World health organization 
(Who) for occupational and general population 
exposure to electric and magnetic fields generated by 
transmission and distribution lines are to be attended. 
It also states that, pending new recommendations 
by Who, the limits set by ICNIRp, recommended by 
Who, will be adopted. the electric power systems in 
operation in the country should meet the limits for 
human exposure to magnetic fields established by 
this Act, pursuant to regulations issued by ANeel, the 
Brazilian federal regulator. 

According to ANeel Normative Resolution (In 
portuguese: Resolução Normativa – ReN) 398 published 
on March 23, 2010 [3], reviewed by ReN 413 published 
on November 3, 2010 [4], that regulate mentioned Act 
in regard to 60hz energy generation, transmission 
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occupational exposure defined on ICNIRp guidelines.
In 2010, ICNIRp published new reference levels 

for 60hz magnetic fields, increasing them to 200 
and 1000μt for general public and occupational 
population exposures, respectively. Because of this 
increase and the need to change certain procedures 
for measurement and calculation of new facilities, 
ANeel has initiated the process of revising ReN 398.

2.2 ICNIRP Guidelines
ICNIRp guidelines intends to protect human beings 

from scientifically proven harmful effects. however, 
the database that underlies the levels recommended 
takes into account short-term biological effects at 
rather high intensity, because only these data have 
been considered by ICNIRp to be sufficiently validated. 

they calculate by simulation electrical quantities 
induced inside the human body immersed in 
electromagnetic fields and establish safe thresholds 
called basic restrictions. for ease of use, the guidelines 
decouple the offending element (wiring) and the victim 
(human body) and recommend the use of reference 
levels for electric and magnetic fields produced by the 
offending element, calculated with the use of quite 
robust safety factors .

In the guide published in 1998 [5], valid for 
frequencies up to 300ghz, basic restrictions in the 
frequency range in question due to short-term 
exposition are intended to limit the current density 
that can cause adverse effects on the nervous system 
functions. In turn, the guide published in 2010 [6], 
which reviews the recommendations of the previous 
guide in the frequency range of 1 hz up to 100khz, the 
physical quantity used to specify the basic restrictions 
in characterizing the exposure to electromagnetic 
fields is the internal electric field, since it is this quantity 
that affects nerve cells and other electrically sensitive 
cells. A summary of the basic restrictions and reference 
levels are presented in table I.

tABle I - BASIC ReStRICtIoNS ANd RefeReNCe 
leVelS ACCoRdINg to the ICNIRp guIdelINeS

ICNIRp guidelines provide criteria for two different 
types of exposure, defined in the guidelines themselves 
and called occupational exposure and exposure of 

and distribution, magnetic field density inside the tl 
RoW’s and on the tl RoW borders must be respectively 
below 83.33 and 416.67µt. this limits are applicable 
both to old and new installations and have been based 
on ICNIRp guidelines, whose aim is to limit exposure 
to electromagnetic fields capable of causing adverse 
health effects due to short-term exposition. 

however, a lawsuit that will be judged by the 
Brazilian Supreme Court, involving associations of 
residents of two neighborhoods in São paulo (Sp) state 
against one Sp distribution utility, demanding the 
reduction of the magnetic field to 1µt, can become 
a leading case in the whole transmission system. A 
decision taken by the Supreme Court in Brazil sets 
out precedents for future cases. If the limits of human 
exposure to magnetic field generated by electric 
energy systems are to be reduced to 1µt, the impact of 
implementing corrective measures on existing tl’s and 
preventive measures on new ones may be of massive 
proportions. for one, the cost of all the changes may 
be prohibitive. Nevertheless, this is not the prime 
problem. there may be changes that are practically 
impossible to be implemented in a manageable and 
acceptable time frame, taking into account the need 
of reducing the transmission capacity and power 
flow, what, in turn, may impair and even derail the full 
operation of the transmission system. 

  2.0   poSSIBle effeCtS oN the eNVIRoNMeNt ANd 
           puBlIC heAlth

2.1 Brazilian law
the limits for human exposure to electric, magnetic 

and electromagnetic fields are determined in Brazil by 
Act 11934. this Act states that ANeel must regulate 
on the evaluation methods and procedures that 
are necessary to check the level of magnetic field, in 
the commissioning and permission phases for the 
operation of power transmission systems. ANeel 
must also regulate on situations and measurement 
conditions to verifying compliance limits established 
by law. this obligation has been fulfilled with the 
publication of ReN 398, which is based on the results 
of the ICNIRp 1998 and determines the reference 
levels for exposure to 60hz magnetic fields. According 
to the regulation, magnetic field density inside the 
tl RoW and on the tl RoW must be respectively 
below 83.33 and 416.67µt. these values correspond 
to the classification of general public exposure and 
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the principle of legality, caused by the absence of law 
that could impose the obligation fixed in the sentence, 
which was based on Swiss law; b) there is no evidence 
of risk from exposure to electromagnetic fields; c) 
the adoption of the precautionary principle should 
observe the economy of actions to be taken; and d) 
it would not be possible to comply with the decision 
within the prescribed period.

the Special Chamber for environment of Court 
of the State of São paulo, on July 31, 2008, extended 
the time for compliance with the judgment for three 
years, keeping the previous decision to reduce the 
electromagnetic field to 1μt at a height of 1.5m. the 
decision of the Special Chamber of the environment 
was based on the application of the precautionary 
principle, which states that the scientific uncertainty 
about the environmental effects of a particular act or 
activity is not a reason for postponing measures to 
protect the environment and avoid the environmental 
damage. 

the decision of the Special Chamber for 
environment states that “if there is no unanimity 
on this, the mere potential impact justifies the 
precautionary principle. (...) this principle, present in 
international documents and domestic law, is reflected 
in the adaptation of known latin maxim: in dubio pro 
environment, in other words, if there is doubt about 
the dangers that certain activity is for the environment, 
it should be decided favorably to it – the environment 
– and against the pollution potential”. 

due to the unfavorable decision, eletropaulo 
submitted an extraordinary appeal (Re 627189/Sp) 
to the Supreme Court, considering that the matter 
discussed is extremely relevant, because it contains 
two opposing interests: the need for distribution 
of electricity to the consumer market and the 
preservation of health for those residing in places 
near the lines by which this transmission takes place. 
the extraordinary appeal argues that the decisions 
improperly applied the principle of legality and the 
precautionary principle. 

on September 2, 2011, the Reporting Justice of 
the extraordinary appeal admitted its processing at 
the Brazilian Supreme Court based on the fact that 
“the constitutional issue raised presents density and 
extrapolates the subjective interests of the parties, 
being relevant to all dealers engaged in the provision 
of public service that it is here – electricity distribution”. 
for this reason, the discussion has the potential to 

the general public. occupational exposure refers to 
adults exposed to electric and magnetic fields from 
1hz to 10Mhz in the workplace, usually under known 
conditions, and as a result of the implementation 
of their regular work activities. the term public in 
general refers to individuals of all ages and states of 
health, which can increase the variability of individual 
susceptibilities. In many cases, members of the general 
public are not aware of their exposure to fields. Such 
considerations underlie the fact that the ICNIRp have 
adopted more stringent restrictions on exposure to 
the public than for workers occupationally exposed. 

2.3 Historical of the Eletropaulo case and the 
Public Hearing.

Sociedade Amigos do Bairro City Boaçava and 
Sociedade de Amigos do Alto de pinheiros, two 
associations of dwellers of the city of São paulo, sued 
eletropaulo Metropolitana eletricidade de São paulo 
S/A (eletropaulo), the electricity distribution utility, 
requiring the reduction of the magnetic field of 
existing tl’s, as well as of those to be installed. they 
claimed that: a) the construction of towers for tl’s in 
the indicated region would expose the health of their 
residents to electromagnetic radiation; and b) this 
radiation has great carcinogen potential according to 
international studies.

In its defense, eletropaulo argued that: a) 
electromagnetic fields are harmless; b) these tl’s 
will develop the area by encouraging the running of 
hospitals, schools, police stations, among others; and 
c) the construction of the tl’s follows all government’s 
rules and Brazilian legislation.

on September 5, 2006, the court judge of the 
proceeding condemned eletropaulo to reduce the 
electromagnetic field of transmission and distribution 
lines to 1μt at a height of 1.5m based on various 
studies, on technical advice, on the magnetic field 
limit adopted in Switzerland and on the practical 
application of the precautionary principle. to justify 
his decision, the magistrate reasoned that “certainly, 
the electromagnetic field is not harmless” and that 
“a more prudent decision, that privileges the right to 
healthy life without risks, imposes the review of the 
defendant’s purely economic purposes and also the 
search of other means of power transmission”. 

dissatisfied with the judgment, eletropaulo 
submitted an appeal to the Court of Justice of the State 
of São paulo claiming that: a) it would be a breach of 
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associated to short-term exposure are calculated 
considering maximum emergency current flowing on 
the tl and minimum clearance to ground.

on the other hand, the long-term effect limit 
under discussion is 1µt for general public exposure to 
magnetic field. In the present analysis, two possibilities 
were considered: the criterion must be attended 
at any point of the tl RoW or only on its border. for 
each criterion, two different calculation methods 
were considered: maximum current flowing through 
the line and magnetic field calculated at the point 
of minimum clearance to ground or average current 
flowing through the line and magnetic field calculated 
at average clearance to ground.

3.3 Assumptions 
3.3.1 tl typical geometry 
taking into account that the length of 230kV and 

500kV tl represent 80% of the total system length, only 
these transmission levels have been considered on 
the estimation. the basic reference case for analysis are 
typical 230kV and 500kV tl with the configuration and 
main characteristics shown in figure I.  In this figure, all 
dimensions are in m. At the left hand side, heights are at 
tower and at the fight hand side heights are span average.

3.3.2 tl loading 
the currents used to calculate the magnetic field 

have been multiplied by two factors: load factor and 
utilization factor. the load factor has been estimated 
as the relation between energy and maximum load 
demand. on the other hand, the utilization factor has 
been estimated as line average of the relation between 
maximum loading obtained through operational 
studies and long-term loading contracted capacity. 
these factors, as well as the long-term loading 
contracted capacity average of all lines are presented 
at table II. the same table presents also the factors 
considered in the calculation.

tABle II – loAdINg pARAMeteRS CoNSIdeRed IN the 
fIeld CAlCulAtIoN

3.4 Results 
3.4.1 Current tl’s situation 
Based on the criteria and assumptions listed 

recur in many cases, given the fact that the interests of 
consumers of the service in question, as well as many 
residents of the two close to tl’s areas will be on the 
agenda”.

Motivated by the importance and complexity of 
the issues related to the appeal, the Reporting Justice 
decided to call for a public hearing performed at 
Supreme Court on March 6, 7 and 8, 2013 and intended 
to be attended by experts but open to everyone 
interested in the topic. 

the hearing was attended by many experts and 
organizations in favor or against the reduction of 
electromagnetic fields from tl’s of electric power, like 
doctors, lawyers, engineering’s, government and private 
institutions related to the electric energy facilities, 
institution for consumers protection, researchers of 
great universities and others. oNS also presented a 
contribution related to practical and economic impact 
on the operation of the electric system.

  3.0    oNS CoNtRIButIoN – IMpACtS oN the 
            opeRAtIoN  of the tRANSMISSIoN SySteM 

3.1 Motivation 
oNS is concerned with the issue of the public 

hearing due to the following:
i)  It involves the possibility that more stringent 

magnetic field limits (1µt) must be complied with 
than the globally recognized;

ii)  It involves the possibility that the reconstruction 
of virtually all existing tl’s in Brazil will be 
required; and

iii)  It can bring serious consequences for the 
operation of the transmission system, such as 
high level of consumer load cuts, loss of reliability 
in energy supply with high cost to consumers 
associated with the reconstruction of lines.

3.2 Criteria 
In the analysis of practical and economic impact 

on the operation of the system relating to the use of 
different patterns of magnetic field levels in the Brazilian 
tl’s, two different criteria have been considered for the 
maximum levels of magnetic field: Short-term effect 
limits established at ReN 398/2010 and long-term 
effect 1µt limit under discussion, without regulation. 

Short-term effect limits established at ReN 398/2010 
are so far 83.3µt at the tl RoW border and 416.67µt 
anywhere inside the tl RoW. Magnetic field effects 



eletRoeVolução  MARço 2015     57

bienal 2014

current sector regulations (ReN 398/2010 by ANeel), 
related to short-term magnetic field, as follows: 
416.67µt maximum inside the RoW and 83.3µt on the 
RoW borders.

finally, it should be noted that the exposure limit 
currently used by Switzerland (1μt) are expressly 
recommended by its government to new tl’s, 
considering the practical impossibility and the high 
costs required to change the characteristics of existing 
transmission lines. however, apparently, this reservation 
has not been taken into consideration by the Judges 
reasoning in Brazil so far. All court decisions have applied 
the Swiss limit without considering such issues.

3.4.2 Corrective measures in order to attend long-
term effects

figure II presents the tl magnetic flux density 
versus conductor height, for two criteria: maximum 
magnetic flux density inside the RoW, indicated at the 
legend by “max” or on the RoW border, indicated at 
the legend by the distance to tl axis (-20m for 230kV 
and -35m for 500kV tl’s). figure II (a) refers 230kV tl’s, 
whereas figure II (b) refers to 500kV tl’s.

above, the 230kV and 500kV reference tl’s have 
the characteristic described in table III, in order to 
attend the short-term effect limits established at ReN 
398/2010 in force in Brazil.

tABle III – ChARACteRIStICS of CuRReNt tl’S thAt 
AtteNd ReN 398/2010

Based on table III, table IV presents the magnetic 
flux density produced by current tl’s, considering two 
criteria: maximum flux density inside the RoW and flux 
density on the RoW border.

tABle IV – MAgNetIC fIeld pRoduCed By CuRReNt 
tl’S thAt AtteNd ReN 398/2010

It can be concluded that the current magnetic field 
density levels are well below the values set out in the 

(B) 500kV tl
fIguRe I: geoMetRy of the BASIC RefeReNCe tl

(A) 230kV tl
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3.4.4 Impact of entry in force of the 1µt criterion 
with effect on a future date 

Shall the utilities have time to adjust for 
the decision, there are two possible corrective 
measures: increase of tower height or increase 
of RoW. table II presents the necessary increase 
of tower height, whereas table VII RoW increase. 
Both tables consider two ways of calculating 
the magnetic flux density: average or maximum 
current and average or minimum conductor height 
to ground. they show: investment necessary to 
each tl (new tower height or new RoW, considering 
average price of land in Brasil or in Sp) and total 
investment. table VI considers also 1µt on RoW 
border or within RoW. 

3.4.3 Impact of entry in force of the 1µt criterion 
with immediate effect

Should it be decided that all tl’s have to attend 
immediately the 1µt limit, the worst scenario, this 
would only be possible by reducing the current flowing 
through the lines.

for a rough estimation, it has been considered that 
the whole transmission system is composed only by 
230kV and 500kV tl’s, and that total generation and load 
are respectively 66gW and 63gW.  table V shows the load 
reduction necessary for the 1µt criterion to be attended.

It is evident that such a modification is 
impractical, because it would imply a 69% reduction 
of the transmission system load, with catastrophic 
consequences for the Brazilian economy.

(B) 500kV
fIguRe II: tl MAgNetIC fluX deNSIty VeRSuS CoNduCtoR heIght, foR tWo CRIteRIA (MAXIMuM MAgNetIC 

fluX deNSIty INSIde the RoW oR oN the RoW BoRdeR)

(A) 230kV

tABle V – loAd ReduCtIoN NeCeSSARy foR the 1µt CRIteRIoN to Be AtteNded
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  4.0   pRACtICAl ISSueS

4.1 Practical issues related to the corrective 
measure of increasing the height of structures

•  Need of practically rebuilding the TL’s, with little 
material savings, perhaps part of the cables;

•  Modified TL tower heights very impactful from the 
visual point of view, certainly with great difficulty 
of obtaining new environmental license;

•  Extreme practical difficulties, because the operation 
cannot release the line for reconstruction, if this 
releasing involves load restriction (rules of the 
grid procedures);

•  Period too long to perform suitable adjustments 
on the lines. taking into account that it would 
be possible to adjust ten lines at every two year 
period, even considering the restrictions imposed 
by operation, it would take around 200 years to 
adjust the whole system;

•  Investments of US$29,5 billion, doubling the 
transmission revenue.

Considering the criterion to be 1µt at every 
point inside the RoW, the only solution is the 
increase of tower height. Modified 230kV and 
500kV tower height would be respectively 67m and 
143m and total transmission investment would 
be uS$27.6 billion. there is significant impact on 
tower height and necessary investments. however, 
the greatest concern is the practical feasibility of 
the solution.

Considering the criterion to be 1µt on the tl 
RoW border and choosing to increase tower height, 
modified 230kV and 500kV tl tower height would be 
respectively 64m and 123m and total investment would 
be uS$24.4 billion. the alternative of increasing RoW is 
more attractive, with less cost, depending on the region, 
and easier practical implementation. Nevertheless, this 
solution would not consider any limitation inside the 
RoW. ReN 398 has chosen to classify the ground inside 
the RoW as occupational exposure as defined by ICNIRp, 
that considers only short-term effects. however, the 1µt 
criterion under discussion considers long-term effects 
and it is not foreseeable that this limit will be imposed 
only on the tl RoW border.

tABle VI – INCReASe of tl toWeR heIght

tABle VII – INCReASe of tl RoW
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of electric and magnetic fields for short-term exposure. 
these are clear and well understood by the technical 
community. however, it is observed that there is still 
controversy regarding the effects of these fields on 
human health for long-term exposure. therefore, it 
would be very important that researches continue to 
be developed on this issue. organisms like Who and 
ICNIRp could help in establishing precautionary limits 
and procedures, thereby avoiding decisions that could 
be catastrophic.
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4.2 Practical issues related to the corrective 
measure of increasing the RoW

•  Need for a new environmental license for 
new transmission lines, considering current 
environmental legislation that is more stringent;

•  Numerous negotiations with owners for the RoW, 
involving claims and litigations;

•  The transmission utilities must apply for and obtain 
declaration of  “public utility” to start negotiations 
with the owners;

•  Numerous situations where such a measure is 
impracticable, stepping into protected areas, 
indigenous lands, etc., may occur;

•  High social impact due to displacement and 
relocation of people already installed on the 
ground;

•  Period too long to perform suitable adjustments 
on the lines. taking into account that it would be 
possible to adjust 30 lines at each year, it would 
take around 31 years to adjust the whole system; 

•  Operative impossibility of reducing the current 
lines in this period, because it would involve the 
need to load cuts, with significant impact on the 
economy.

 5.0   CoNCluSIoNS

So far, there is no Supreme Court decision on the 
case. the Reporting Justice vote is still pending.

the level of magnetic field at ground level near 
existing tl’s is significantly lower than the limits 
established in ReN 398/2010 ANeel.

the immediate adoption of a limit of 1µt near 
existing tl’s is impractical, because it implies a 69% 
reduction on the transmission system load, with 
catastrophic consequences for the Brazilian economy.

the operational and economic implications in 
order to adapt existing tl1s to comply with the 1µt  
criterion, be it on the RoW border or inside the RoW, 
are impractical, especially:

•  Significant investments in the transmission sector, 
in the order of uS$29,5 billion;

•  Insurmountable practical difficulties for the 
reconstruction of all transmission system lines, 
including difficulties related to obtaining new 
environmental licenses; and

•  Enormous social impact.

ICNIRp reference levels are applicable to the effects 
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technical requirements to integrate wind power plants 
in large scale into the power system. the first technical 
requirements for connection of wind generation in the 
power system were developed in 2004. however, with 
the increasing penetration level of wind generation in 
the Brazilian network, it has been verified whether the 
current technical requirements need to be improved 
and/or other new requirements should be established. 

the final part of the paper presents conclusions and 
remarks on the Brazilian interconnected power system, 
including results obtained, occurred and overcome 
problems, and perspectives referred to the integration 
of wind power plants, keeping the power system 
security and performance. the paper also presents 
some experiences and practical results obtained on 
this subject.

keyWoRdS - Wind generation, intermittent and 
seasonal characteristics, power system, impacts, 
criteria, requirements, grid codes, computational 
models, simulation tools.

 1.0   INtRoduCtIoN

Brazil has increased the installed capacity of wind 
power plants due to great wind potential existent, 
especially in northeast and south regions, as well due 
to the decrease of energy final price, motivated by 
improvements in the technologies of wind turbine 
generators and plants, and the generation expansion 
model based on energy auctions. the installed capacity 
reached 2,000 MW in 2012 and it will be 10,000 MW 
by 2017, 75% of this total in Northeast Region, which 
represents a high penetration of wind generation.

SuMMARy - the growing trend in renewable 
generation development which most of them have 
intermittent nature, has presented new challenges for 
the system operators and electricity markets. these 
challenges include: planning resource adequacy for 
long and short terms, providing adequate transmission 
facilities to incorporate these sources, mitigating 
transmission constraints due to the rapid loss of a 
large amount of such generation, managing increased 
system reserve and ancillary service requirements, and 
ensuring acceptable performance by these generators.

the first part of the paper presents the features and 
impacts caused by the wind generation on the power 
system, including normal conditions and during 
contingencies. the second part of the paper presents 
aspects related to the dynamic and voltage stability 
and control, considering the impacts on the additional 
generation reserve necessary in face of the deep and 
fast loss of wind generation, including requirements 
for power system voltage and frequency control, 
with special attention to guarantee the power system 
security and performance according to the grid code.

the third part of the paper presents the studies and 
analysis developed in conjunction with wind generators 
and manufacturers related to electromagnetic 
transient (eMt) phenomenon in order to: change of 
practical experiences; knowledge, assessment and 
consideration of eMt impacts caused by wind power 
plants, including the different technologies applied 
in the wind generators; and scope and computational 
models to be applied in eMt studies. this part also 
presents the need of adequate computational models 
of the wind turbines to be used in eMt studies.

the fourth part presents the improvements in 

New Challenges Caused By 
the New energy Sources

In the Brazilian power System
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figure 1 - typical daily generation of one wind farm

2.2. Wind Generation as an Energy Source
Wind generation as an energy source is seasonal, 

with monthly generation varying during the year. the 
figure 2 shows the average amounts per month in 
2012 of wind generation in the Northeast and South 
Regions. In Brazil a higher amount of generation 
happens in the second part of the year during the dry 
period of the rivers. these facts present the following 
benefits which will be as high as the wind generation 
amount: 

•  The monthly generation is much more previsional 
than the daily and hourly generation, this being a 
benefit to the power system;

•  The annual production aggregates predictability 
of wind generation which can reduce the need of 
thermal and hydro generation.

 

figure 2 - Average monthly wind generation in the 
Northeast and South Regions

2.3. Wind Generation: Power x Energy Source
Wind generation as a power source and an energy 

source have different impacts on the power system. As 
a power source it causes negative impacts while as an 
energy source it aggregates benefits. this contradiction 

the intermittent and seasonal characteristics of 
the wind generation cause impacts on the power 
system operation that demand special operational 
requirements and measures in order to guarantee the 
power system security. the objective of this paper is to 
present the studies and analyses performed about this 
challenge, whose results can define new requirements 
for the grid codes.

this is why is very important to develop studies 
and analysis to integrate wind generation in the 
interconnected power system especially them related 
to the dynamic and voltage stability and control, and 
electromagnetic transient phenomena in order to 
guarantee the power system security and performance 
according to the grid codes.

 2.0   BASIC feAtuReS of WINd geNeRAtIoN

Wind generation is intermittent and seasonal 
and presents high uncertainty and variability at any 
time, which means that the maximum and minimum 
amount of generation may happen at any time of 
the day and there are fast and deep variations which 
depend on the meteorological conditions which are 
difficult to forecast. these features cause the following 
immediate and strategic consequences:

•  Changes in the traditional approach and tools 
to plan and operate the interconnected power 
system;  

•  Changes in operational procedures and 
requirements of grid codes in face of deep and 
fast variations of this source;

•  Improvements in methods and tools to forecast 
wind and power generation.

2.1. Wind Generation as a Power Source
Aside from its characteristics, wind generation 

should be considered as two basic sources: power and 
energy. As a power source there is a great variability 
during the day which means that the maximum and 
minimum amount of generation may happen at any 
time of the day. the typical daily generation of one 
wind farm is showed in figure 1. this feature causes 
negative impacts on the power system and requires 
structural and operational measures. of course the 
variation is reduced with the aggregation of more 
plants in a node, area and region, which means that 
the aggregated generation is more stable than each 
wind farm generation.
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with manufacturers of wind turbines and also wind 
producers based on the following scope:  

•  Improving mathematical models for each kind of 
wind turbine to be applied in the power system 
studies especially electromagnetic transient 
simulations;

•  Defining the scope of pre-operational studies 
related to voltage and dynamic stability, power 
system frequency control, power quality and 
harmonic penetration, and electromagnetic 
transient phenomenon;

•  Defining a list of tests to be made at the point of 
connection just before the deployment and after 
the real operation;

•  Improving technical requirements of wind 
turbines / farms;

•  Improving the methods and tools to forecast wind 
and power generation.

 4.0    ASpeCtS RelAted to the dyNAMIC ANd 
           VoltAge  StABIlIty ANd CoNtRol

In the initial phase of integration of wind power 
plants into the power system, the share of this type of 
generation remains relatively small compared to the 
existing generation, not being compelled the need for 
specific requirements for both voltage and frequency 
control. At low levels of penetration, around 20%, the 
existing resources of voltage and frequency control, as 
well as the available reserves, are generally adequate 
to make of little relevance the associated effects of the 
inherently variable characteristic of wind generation. 
however, due to the substantial increase in the 
levels of penetration of wind power plants, structural 
changes in operating procedures become necessary 
to accommodate wind power without jeopardizing 
system security, either in steady state or in response to 
disturbances.

the impacts of wind generation on system security 
must be evaluated considering the effects in time and 
space. In the temporal context, the consequences of 
imbalances of load and generation in the operating 
scale (minutes to hours) should be considered. In the 
space dimension, local and systemic consequences 
should be evaluated. locally, like any other 
equipment, wind farms produce steady-state voltage 
deviations in their respective connection points and 
in their neighbourhood, which tend to reproduce the 
inherent variability of power injection in the network 

represents a big challenge which is to reduce the 
impact caused by the great variability during the day. 
the key question is: how to minimize the negative 
impacts caused by wind power generation with the 
objective to maximize the benefits caused by it as an 
energy source?

  3.0   IMpACtS ANd ChAlleNgeS CAuSed By 
           WINd poWeR

3.1. Impacts caused by wind power
first of all, the operation of wind plants can cause 

impacts related to power quality and harmonic 
penetration at the point of Connection (poC) and 
overvoltages caused by electromagnetic transient 
(eMt) phenomenon. the deep and fast loss of wind 
power can cause also the following operational 
impacts on the power system:

•  Surpassing the operational limits of transmission 
lines and equipment; 

•  Surpassing the power system limits in an area or 
region;

•  Decreasing the performance of voltage stability 
and control;

•  Decreasing the performance of dynamic stability 
and power system frequency control.

3.2. Solutions for the problems caused by wind 
power

the solutions for the problems caused by wind 
power may be:

•  Use of additional generation reserves from other 
sources, especially if the loss of wind generation 
happens in the period just before or during the 
peak load;

•  Defining additional requirements for power 
system frequency and voltage control, including 
System protection Schemes (SpS);

•  Defining new requirements in the grid code in 
order to guarantee power system security;

•  Defining preventive measures to be carried out 
rapidly in real time;

•  Reinforcement of the transmission grid and 
implementation of SpS in critical areas.

3.3. Actions performed by the System Operator
the Brazilian System operator (So) is developing 

an Action plan to study and define measures to solve 
the problems caused by wind power, in conjunction 
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 5.0   ASpeCtS RelAted to eleCtRoMAgNetIC 
          tRANSIeNt (eMt) StudIeS

5.1. EMT Studies Applied to Wind Generation
Currently, electrical studies focused on access, pre-

operation and operation of wind farms are mandatory, 
with focus on interactions and impacts caused by 
them on transmission and/or distribution system, in 
which are being connected.

In Brazil, efforts have been made in change of 
experience of guidelines, criteria and computational 
models to carry out eMt studies in order to enhance 
the quality and security of these studies. In this context, 
Brazilian So has developed activities, in partnership 
with generators and manufacturers, especially those 
related to eMt studies, with emphasis of sharing 
practical experiences, evaluating impacts caused by 
wind generation on the power system, and defining 
the scope and computational models applied to eMt 
studies, considering the technological particularities 
of wind farms.

Initially, eMt studies related to the integration of 
wind farms into the power system was addressed to 
analyse transmission lines and power transformer 
switchings, as used to integrate other generation 
sources. the analysis of waveform records 
(measurements) of the operation of some wind farms, 
however, pointed out the need for more detailed 
studies, including generation and load rejections (self-
interruptions caused by actuation of own protection 
schemes of generators and loads), with emphasis to 
analyse the performance of the circuit breakers with 
the presence of wind generation.

therefore, it is necessary to represent wind farms in 
eMt studies. In other words, it is necessary to model the 
internal network of wind farms (underground cables 
and step-up transformers) as well as wind turbines, 
detailing their control, protection and measurement 
systems, including protection schemes in case of 
islanding (disconnecting from the grid).

In practice, generators and manufacturers did not 
have adequate models of wind turbines to be used in 
the Alternative transient program (Atp) format, which 
is the computational tool used by the Brazilian System 
operator to carry out eMt studies, because two main 
reasons: they claimed that this computational tool is 
used only in Brazil and manufacturers do not want 
exposing their technological features.

the modelling of wind farms in electromagnetic 

that is associated to this type of source. on a broader 
scale, depending on the degree of penetration, 
the sudden interruption of a significant amount of 
generation based on wind turbines after disturbances 
in the transmission network can jeopardize the 
control of voltage and frequency in one or more areas 
of the system. thus, it is imperative that wind power 
plants can withstand voltage variation during system 
faults besides having an adequate reactive power 
control to ensure voltage support in weak networks, 
as is the case of plants installed at the end of long 
radial lines.

In 2012, Brazilian So has initiated the development 
of actions to deepen the treatment of issues related to 
aspects of dynamic and voltage stability caused by the 
presence of wind generation, including the assessment 
of impacts of these sources on local and systemic level, 
as well as the dynamic impacts of system disturbances 
and switchings on wind farms. In this way, a primary 
spectrum of activities was defined, which treatment 
has counted, as a reference, with the international 
experience of the 15 members of grid operators (go-
15), former Very large power grid operators (Vlpgo), 
namely:

•  Evaluation of the response of existing controls 
especially for speed and flexibility considering the 
variations imposed by wind generation;

•  Establishing criteria and methodology for the 
quantification and allocation of system operating 
reserve, considering high penetration of wind 
generation;

•  Evaluation of robust structural solutions to cope 
with the loss of large amounts of wind generation 
with minimal impact on voltage and frequency of 
the power system;

•  Evaluation, with the participation of generators 
and manufacturers, of the need to establish 
new parameters and settings for the wind farm 
controls, to ensure the coordinated operation of 
wind farms connected to the same point, aiming 
an appropriate behaviour of voltage profile at the 
point of connection;

•  Evaluation of the wind farm performance in 
areas with low short-circuit power, investigating 
possible interactions between wind parks and 
means of mitigation, by structural way using new 
equipment and/or using the existent controllers, 
to avoid undesirable interactions.
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b) type 2 - Induction generator with Control applied 
to Rotor

   

c) type 3 - double fed Induction generator (dfIg)

d) type 4 - Synchronous generator with Series 
Converter (full Converter)

figure 3 - Wind turbine generator (Wtg) classification 
based on applied technology

It is presented in figure 4 the transient behaviour 
of active (p) and reactive power (Q) during and after 
a fault, for the four wind turbines technologies, 
strategies and different manufacturers. All models 
are implemented in Atp format and are available 
to the System operator, as the result of work carried 
out by the So in conjunction with generators and 
manufacturers. In this figure can be seen that wind 
turbines with the same technology [type 3 (a), (b) and 
(d)] have significantly different strategies during and 
after a fault, both for active and reactive power.

a) type 3 - Wtg (dfIg) - 1.67 MW 

transient programs, such as Atp, is also facing with 
another challenge. In general, wind power plants are 
formed by dozens of wind turbines, connected by 
several miles of overhead lines and/or underground 
cables, resulting in a very lengthy network. thus, 
the representation of each individual wind turbine 
can result in a severe modelling problem, making it 
complex, difficult and unpractical.

Considering the spatial distribution of wind farms 
in areas with high wind potential, an additional 
challenge is to model the wind farms using equivalents, 
considering that power system studies commonly 
require the representation of a large area in which 
there are several wind power plants connected in 
different substations, making unpractical the detailed 
representation of all wind farms.

Regarding the set of needed studies for safe wind 
farms integration into the power system, there is no 
full convergence among the various involved players, 
since such studies are not used in other power systems 
all over the world, being a very recent topic in Brazil. It 
should be mentioned that some eMt studies can be 
only carried out with detailed wind turbine models 
available in Atp format. A simplified representation 
may distort the results and, therefore, the conclusions 
obtained from the eMt studies.

5.2. Wind Turbine Models Applied to EMT Studies
In the world industry there are various types of 

technologies and factorings of wind turbines. the 
wind turbines are classified in four types, as illustrated 
in figure 3, even considering some peculiarities 
that differentiate them. Currently, in Brazil there are 
wind farms in operation of all four types. Besides the 
differential of each technology and control strategies 
adopted by each manufacturer, there are different 
dynamic and transient responses, even considering 
the comparison in the same technology. therefore, 
a generic model for a particular technology is not 
adequate to verify if the performance of wind plants 
respect the grid code requirements, then it is necessary 
to have specific models.

   

a) type 1 - Induction generator directly Connected
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source on system performance, it has been verified 
whether the current technical requirements need 
to be improved and/or other new requirements 
should be established. As a conclusion, a new set 
of requirements is being prepared to be included in 
grid procedures.

6.1. Overview of Technical Requirements
In general, all over the world, grid Codes establishes 

the following requirements for wind generation:
• Operation in under and over frequency;
• Operation out of nominal voltage;  
•  Capability to control the active power during 

frequency variations (active power control);
•  Limit of power increasing to a certain rate (power 

ramp rate control);
•  Capability to supply or consume reactive power 

depending on power system requirements 
(Voltage Control through Reactive power Control 
or power factor Control);

• Ride-Through Fault Capability.

the Brazilian grid Code has specific technical 
requirements to connect wind generation in relation 
to the conventional generation. It shows some 
differences in comparison with other grid Codes, but 
the main principles and requirements are the same. 
It is prepared and proposed by the So and approved 
by the Regulator and has technical requirements for 
connecting wind plants in the main transmission grid. 
there is specific grid Code to connection of wind 
plants in the distribution grid. the basic requirements 
are showed in table 1:

6.2. Description of Special Technical Requirements
6.2.1. low and high Voltage Ride through Capability
there are specific technical requirements 

associated with wind generation performance during 
under voltages caused by short circuits in the power 
system, as showed in figure 5, named as low Voltage 
Ride through fault Capability. the wind generator 
should continue operating in case of the voltage at this 
terminal is above this curve. the same type of curve 
can be seen in other grid Codes, but the shape of the 
curve can differ. on the other side, it is important to 
guarantee the full operation in case of overvoltages as 
showed in the same figure 5, named as high Voltage 
Ride through fault Capability.

b) type 3 - Wtg (dfIg) - 1.50 MW
   

c) type 4 - Wtg (full Converter) - 2.0 MW

d) type 3 - Wtg (dfIg) - 1.50 MW

figure 4 - transient behavior of Active power (p, MW in 
red) and Reactive power (Q, Mvar in green) during and 
after a fault - Comparison among different Wtg types 

implemented in Atp

  6.0   teChNICAl ReQuIReMeNtS foR WINd 
          geNeRAtIoN 

the technical requirements for connection of 
wind generators included in the current version 
of the Brazilian grid Code was developed in 2004, 
when we not had yet a more realistic expectation of 
the growth of this source in the Brazilian network. 
thus, these requirements have been set compatible 
with the degree of insertion for this source in that 
period. however, with the increasing penetration 
level of wind generation in the Brazilian network 
and therefore a potentially greater impact of this 
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In case of under frequencies, since no one can 
control wind speed, wind plants should be able to 
operate in the lower level as long as possible during 
under frequencies. the wind plants must spill wind in 
order to be able the wind turbines provide frequency 
control. In case of under frequencies, the Brazilian grid 
Code defines:

•  Frequency between 60.0 and 58.5 Hz: it will not 
be allowed reduction in the output active power 
if the voltage at the point of Connection (poC) is 
between 0.90 and 1.10pu;

•  Frequencies between 58.5 and 56.0 Hz: it is 
permitted reduction in output active power up to 
10%, if the voltage at the poC is between 0.90 and 
1.10pu.

these requirements for over and under frequency 
are applied under conditions of steady state or quasi-
static operating conditions. Quasi-static operating 
conditions are characterized by frequency gradient ≤ 
0.5% / min and voltage gradient ≤ 5% / min.

6.2.3. power Ramp Rate Control
Brazilian grid Code defines that the wind generation 

should be provided with resources to adjust the 
power rate control. the generated active power must 
recuperate to 85% of the pre-fault amount until 4s 
after the recovery of the voltage at poC to 85% of the 

figure 5 - Voltage at terminal of the wind generator 
(low and high Ride through fault Capability)

6.2.2. Active power Control
Wind power plants have a limited capability to 

participate in the frequency control. however most of the 
grid Codes include requirements for frequency control 
capability. this can be achieved during over frequencies 
by shutting down some turbines in the wind farm or by 
means of pitch control. In case of over frequencies, the 
Brazilian grid Code defines the possibility of automatic 
disconnection or generation reduction through pitch/
stall control. the objective of this requirement is to 
minimize the consequences of over frequencies in the 
system, including islanding cases.

table 1 – Basic Brazilian grid Code Requirements

(1) the timing of over frequency protection is defined based on power system dynamic assessment to ensure 
the adequate system security.

(2) these requirements are used in steady state or quasi-statics operating conditions, which are characterized 
by gradients of frequency ≤ 0.5%/min and of voltage ≤ 5%/min.
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6.2.6. Special Requirement for Voltage Control
Some countries define requirements for reactive 

current contribution for voltage support during a fault. 
the requirements are given in terms of reactive power 
injection proportional to voltage deviation. In Brazil, 
wind generators should be able to provide voltage 
control to the power system in case of voltage under 
0.85pu at the poC, through injection of additional 
reactive current according to figure 8. the deadline 
of this controller response is just 30ms. the System 
operator is responsible to define the operation of this 
resource take into account the power system features.

figure 8 - Special Requirement for Voltage Control 

6.2.7. Synthetic Inertia
Wind generators should be provided with 

controllers acting based on frequency variations with 
the objective of controlling the output active power, 
contributing at least 10% of their nominal active 
power capacity during under frequencies. the System 
operator is responsible to define the operation and 
adjustments of these controllers take into account the 
power system features.  

 7.0  CoNCluSIoNS ANd ReMARkS

this final part of the paper presents conclusions 
and remarks on the Brazilian interconnected power 
system, including results obtained, improvements in 
the grid Code requirements, and perspectives referred 
to the integration of wind power plants, in order to 
keep the power system security and performance.

a) Wind generation is intermittent and seasonal 
and presents high uncertainty and variability at any 
time, which means that the maximum and minimum 
amount of generation may happen at any time of 
the day and there are fast and deep variations which 
depend on the meteorological conditions which are 
difficult to forecast. these features cause the following 
immediate and strategic consequences:

•  Changes in the traditional approach and tools 

nominal voltage. the System operator is responsible 
for define the power ramp recovery take into account 
the features of the power system. 

6.2.4. operational Modes of Wind generators
Wind generators should be able to operate in three 

different operational modes: voltage control, reactive 
power control or power factor control. the voltage 
control mode has the objective of contributing with the 
power system voltage control in normal or emergency 
conditions. Wind generators must operate also in reactive 
power control or power factor control modes at any 
operational point according to figures 6 and 7 below. 

6.2.5. Voltage Control through Reactive power 
Control or power factor Control

Wind generators must have resources to operate 
at the poC with inductive or capacitive power factor 
between the minimum of 0.95 capacitive and the 
minimum of 0.95 inductive, as showed in figure 6.

 

figure 6 - Reactive power Compensation at poC

the requirements of power factor considering the 
operational voltage range at the poC can be showed 
in figure 7 below.

figure 7 - power factor at poC
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wind plants into the power system. In this context, it 
is necessary to represent wind farms in eMt studies. 
In other words, it is necessary to model the internal 
network of wind farms (underground cables and step-
up transformers) as well as wind turbines, detailing 
their control, protection and measurement systems, 
including protection schemes in case of islanding 
(disconnecting from the grid).

g) In the world industry there are various types 
of technologies and factorings of wind turbines. 
the wind turbines are classified in four types, even 
considering some peculiarities that differentiate 
them. In Brazil there are wind farms in operation of all 
four types. Besides the differential of each technology 
and control strategies adopted by each manufacturer, 
there are different dynamic and transient responses, 
even considering the comparison in the same 
technology. therefore, a generic model for a 
particular technology is not adequate to verify if the 
performance of wind plants respect the grid code 
requirements, then it is necessary to have specific 
models.

h) the first technical requirements for connection 
of wind generators were developed in 2004, when we 
not had yet a more realistic expectation of the growth 
of this source in the Brazilian network. however, with 
the increasing penetration level of wind generation 
in the Brazilian network and therefore a potentially 
greater impact of this source on system performance, 
it has been verified whether the current technical 
requirements need to be improved and/or other new 
requirements should be established. they have some 
differences in comparison with other grid Codes, but 
the main principles and requirements are the same, 
namely:

• Operation in under and over frequency;
• Operation out of nominal voltage;  
•  Capability to control the active power during 

frequency variations (active power control);
•  Limit of power increasing to a certain rate (power 

ramp rate control);
•  Capability to supply or consume reactive power 

depending on power system requirements 
(Voltage Control through Reactive power Control 
or power factor Control);

•  Low and High Voltage Ride-Through Fault 
Capability. 

to plan and operate the interconnected power 
system;  

•  Changes in operational procedures and 
requirements of grid codes in face of deep and 
fast variations of this source;

•  Improvements in methods and tools to forecast 
wind and power generation.

b) Wind plants can cause impacts related to 
power quality and harmonic penetration at the point 
of Connection (poC) and overvoltages caused by 
electromagnetic transient (eMt) phenomenon. the 
deep and fast loss of wind power can cause also the 
following operational impacts on the power system:

•  Surpassing the operational limits of transmission 
lines and equipment; 

•  Surpassing the power system limits in an area or 
region;

•  Decreasing the performance of voltage stability 
and control;

•  Decreasing the performance of dynamic stability 
and power system frequency control.

c) the impacts of wind generation on system 
security must be evaluated considering the effects 
in time and space. In the temporal context, the 
consequences of imbalances of load and generation 
in the operating scale (minutes to hours) should be 
considered. In the space dimension, local and systemic 
consequences should be evaluated. 

d) It is imperative that wind power plants can 
withstand voltage variation during system faults 
besides having an adequate reactive power control 
to ensure voltage support in weak networks, as is 
the case of plants installed at the end of long radial 
lines.

e) Brazilian So has initiated the development of 
actions to deepen the treatment of issues related to 
aspects of dynamic and voltage stability caused by the 
presence of wind generation, including the assessment 
of impacts of these sources on local and systemic level, 
as well as the dynamic impacts of system disturbances 
and switchings on wind farms.

f ) the experience has demonstrated that it is 
necessary to develop eMt studies with the support 
of wind generators and manufacturers to integrate 
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As térmicas e o gás Natural – expansão, 
Segurança e preços

ReSuMo - este artigo busca apresentar propostas 
que respaldem a necessidade de térmicas gN flexíveis 
no sistema com argumentos técnicos. A proposta é 
estabelecer critérios técnicos e econômicos para a 
quantificação do montante necessário de térmicas flexíveis 
em cada leilão considerando futuros aperfeiçoamentos 
na contratação flexível do gN e que seja possível avaliar 
o limite e condições contratual dada a possibilidade de 
importação de gN. As conclusões apresentam ganhos 
em segurança do sistema obtidos com essas térmicas, 
e quantificam ganhos de confiabilidade da rede, como 
antes recomendados frente às perspectivas para o preço 
do gN no Brasil.

pAlAVRAS-ChAVe - palavra-Chave:térmicas, gás 
Natural, expansão da geração.

  1.0   INtRodução 

os grandes avanços na tecnologia de exploração, 
transporte, armazenamento e uso final de combustíveis 
gasosos, e a percepção da dependência mundial no 
suprimento de petróleo, têm levado o gás natural (gN) a 
conquistar uma participação crescente no atendimento 
das necessidades energéticas de muitos países. 

No Brasil, embora o consumo desse energético venha 
se expandindo desde a criação da lei do petróleo (lei 
do petróleo 9478/1997), o gás natural ainda tem uma 
participação reduzida na matriz energética nacional. A 
recente lei do gás (lei 11.909/2009) vem cobrir a lacuna 
de um marco regulatório maduro, evitando os ajustes 
recorrentes às necessidades regulatórias dos diferentes 
agentes do setor do gás natural. o mercado de gás natural 
encontrava-se submetido à regulação da ANp, segundo 
a lei 9.478/97, e por não possuir um marco legislativo e 
regulatório claro, vinha sendo tratado como subproduto 
da indústria do petróleo.

No setor elétrico antes das reformas no seu modelo 
em meados da década de 90 do século passado, 

a competição entre a energia térmica e a energia 
hidráulica pelo mercado não existia. Numa conjuntura 
onde o sistema era predominantemente hidráulico 
com grande capacidade de armazenamento, as poucas 
usinas termelétricas existentes funcionavam apenas 
como reserva estratégica (“backup”). A competitividade 
da energia hidráulica no passado tornava a energia 
térmica muito pouco atraente do ponto de vista de 
um planejamento centralizado, e o Brasil não tinha um 
mapeamento fiel da sua capacidade de produção de 
combustíveis para suprir as térmicas. o aproveitamento 
ótimo da capacidade geradora existente ao menor custo 
possível para o consumidor final, sempre implicou numa 
predominância do despacho das hidráulicas.

A partir da primeira reforma no modelo de 1995-
2003 (lei 9074/1995 e outras), a ideia da competição 
das fontes de geração estava fundamentada na criação 
de um mercado competitivo de energia com base na 
contratação bilateral entre os agentes do mercado. Neste 
modelo foi mantido o mesmo conceito de minimização 
do custo de operação do sistema, através do despacho 
ótimo das fontes disponíveis.

o programa prioritário de termeletricidade – ppt 
foi lançado em fevereiro de 2000, por meio do decreto 
3.371/00 e regulamentações posteriores. havia uma clara 
intenção de ancorar o projeto do gasoduto Brasil – Bolívia 
(gASBol) no mercado termelétrico. este programa 
objetivava o incremento da capacidade instalada 
termelétrica no país, através da aplicação de diversos 
incentivos, dentre os quais: garantia do suprimento 
de gás natural por até 20 anos; garantia de aplicação 
de um valor normativo para a distribuidora de energia 
elétrica repassar para as tarifas por 20 anos; garantia 
de acesso a recursos financeiros do BNdeS, e preço 
único do gás natural em todo o país. o ppt, entretanto, 
passou por várias incertezas em relação às diretrizes do 
setor elétrico e ao suprimento de combustíveis, o que 
potencializou a dificuldade para sua implantação plena, 
resultando numa significativa diferença entre o número 
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• Preço do combustível – o preço da molécula é alto.
•  Condições contratuais – alta inflexibilidade e 

valor da parcela fixa. os custos fixos do contrato, 
inflexibilidade ou encargo de opção oneram a 
competitividade das térmicas no leilão, o ideal seria 
um contrato mais flexível.

•  Critérios difusos – o principal fornecedor de GN não 
possui critérios claros para a contratação do gN.

•  Reservas – a limitação na comprovação de 
reservas não é inteligente, e não permite diversos 
concorrentes na mesma competição. A questão da 
comprovação das reservas é um problema crítico.

os problemas identificados acima devem ser 
paulatinamente resolvidos, mas o fato a ser considerado 
é que se a expansão da geração ocorrer apenas com base 
no preço de energia, isso pode acarretar em problemas 
de confiabilidade energética e elétrica para o sistema. 
Neste contexto são questões cruciais as seguintes 
considerações:

•  Existe a possiblidade concreta de que a segurança do 
sistema seja abalada se a expansão não considerar 
as térmicas flexíveis em conjunto com as fontes 
intermitentes (usinas hidrelétricas a fio d´água, 
eólicas, etc.).

•  Se as Térmicas a Gás são aparentemente mais caras, 
o quanto mais alto poderia ser seu custo de energia 
nos leilões de energia nova a ponto de permitir 
a otimização eletro-energética e a segurança no 
suprimento, o que em ultima instância significaria 
uma economia.

•  Quais as tendências do preço do GN considerando 
o panorama nacional e internacional da oferta e 
mercado. Como considerar adequadamente estas 
tendências no preço dos contratos de longo prazo.

estes pontos são fundamentais para uma expansão 
térmica com base no gN explicitando a sua necessidade 
de ser utilizada num despacho na base, ou mesmo, numa 
ordem de mérito média.

Recentemente, através da Resolução CNpe nº 
3/2013, foi definido uma nova prática para o despacho 
hidrotérmico e formação de preços, que incorpore com 
maior propriedade o risco da segurança energética no seu 
objetivo. A nova metodologia, sem dúvida, vai valorizar 
mais o papel das térmicas na segurança energética do 
sistema. Neste contexto a solução com o gN aparece 
como muito promissora.

  3.0    A BASe téRMICA AtuAl

Segundo dados da ANeel em seu Banco de 
Informações da geração (BIg), atualizados em 
Abril de 2013, existem em operação no Brasil 2828 

de usinas projetadas e as efetivamente construídas, ou 
em construção.

o racionamento de eletricidade, em 2001, entretanto, 
conduziu as tentativas de redução da dependência 
da geração elétrica da fonte hidráulica e reforçou a 
necessidades da adoção de um programa de construção 
de termelétricas.

o novo modelo após 2004 (lei 10.848/2004) manteve 
a competição pelo mercado para as fontes de geração 
através da contratação bilateral. os problemas de 
competitividade das térmicas com as usinas hidráulicas 
continuam, entretanto o sistema interligado atual 
se tornou mais hidrotérmico. uma gestão eficiente 
das fontes no atendimento à segurança operativa é 
primordial, e a competitividade dos contratos oriundos 
das térmicas é muito influenciada pelas expectativas 
de despacho destas unidades, e consequentemente do 
consumo de combustíveis destas. 

o gN pelo seu preço comparativo de mercado é 
um combustível de térmicas de complementação do 
despacho econômico e, portanto, muito dependente 
deste processo. os volumes de gás natural a serem 
comercializados no setor elétrico deverão aumentar nos 
próximos anos, dado as recentes descobertas para novas 
produções e pelo contínuo aumento da necessidade de 
complementação das hidrelétricas, devido a sua redução 
na capacidade de armazenamento. Neste sentido, 
é importante avaliar as consequências do aumento 
esperado da demanda elétrica sobre a demanda de gás 
natural e a sua infraestrutura de transporte.

Assim, espera-se que no futuro próximo, o governo 
brasileiro realize ações no sentido de diversificar e 
consolidar o suprimento do gás natural. Certamente, 
há diversas alternativas para a manutenção do 
abastecimento interno, seja pela viabilização das jazidas 
nacionais; seja pela importação de gás de outros países 
através de gasodutos que integrem mais países do cone 
sul, como por exemplo, o peru; sejam pela importação 
de gás natural liquefeito em grandes navios metaneiros, 
como os recentes terminais implantados no Brasil; ou seja, 
por investimentos e modernização das atuais plataformas 
de produção da petrobrás, reduzindo o índice de queima 
e reinjeção do gás natural.

  2.0   BARReIRAS NA eXpANSão téRMICA

os leilões de energia nova buscam consolidar de 
forma comercial a expansão da geração no setor elétrico 
nacional. entretanto, a competitividade das térmicas 
a gás natural não tem sido uma variável notável neste 
ambiente. Claramente, existem pilares do problema para 
as térmicas a gás natural:
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investigar. A vantagem percebida seria a criação de uma 
ligação entre o planejamento e a licitação, sendo possível 
inserir neste contexto os projetos de forma regional. Sem 
dúvida isto estaria em linha com um planejamento forte 
e periódico, definindo as parcelas térmicas necessárias na 
expansão. um problema seria uma potencial alegação 
de falta de competitividade com descontrole dos preços 
ofertados por reserva de mercado para térmicas. A 
solução para superar esta fragilidade é adotar um preço 
teto para cada fonte térmica, e o não atendimento desta 
restrição por determinada fonte deverá ser atendido pelas 
outras atendendo critério de menor preço (contestação 
econômica). o desafio que se apresenta é encontrar a 
melhor forma de especificar de forma precisa e com 
a competição pelo mercado (leilões públicos), o “mix” 
perfeito com das novas usinas térmicas e a expansão com 
as hidrelétricas e as fontes alternativas.

  5.0   A eXpANSão do gáS NAtuRAl

um ponto importante para uma avaliação precisa da 
inserção do gás natural (gN) na matriz brasileira é o plano 
da petrobras, e a perspectiva é praticamente dobrar o 
volume disponível em 10 anos. No momento a petrobras 
está refinando estas tendências de produção de gN, 
tendo em vista suas metas de produção de óleo e os 
investimentos necessários para exploração.

o fato é que as Bacias de espírito Santo e Santos 
garantem um aumento de produção significativo de 
gN nos próximos anos. o evento da descoberta no pré-
Sal alterará bastante a evolução da produção de gN, 
pois representará 40% das reservas nacionais. o pico 
de extração é previsto para o período 2018 a 2022 e o 
transporte de gás natural é um desafio devido a distancia 
da costa (200-300 km). o custo da exploração e o preço a 
ser colocado no mercado ainda são incertezas. observa-se 
que, as novas explorações representam autossuficiência 
e um potencial de “sobra” no suprimento do gás pelas 
tendências atuais dos principais mercados consumidores 
(industrial e setor elétrico). Ignorar esta disponibilidade, 
mesmo que com algum atraso, não é razoável.

Além desta boa perspectiva exploração do gN “off-
shore” tradicional no Brasil, existem outras razões de 
uma maior confiança no futuro do gás natural na matriz 
energética nacional. os pontos atuais de importação 
de gNl abrem uma excelente porta ao mercado 
internacional, que hoje está com superávit na produção 
de gás natural, devido ao advento do “shalegas” na 
América do Norte. existem recentes descobertas “on-
shore” e boas perspectivas de exploração de “shalegas” 
no futuro. o mercado de gás natural brasileiro, com as 
perspectivas do pré-sal e da lei do gás, parece tender para 

empreendimentos de geração de energia elétrica, 
perfazendo 123 gW de potência instalada (incluindo os 
empreendimentos localizados nos sistemas isolados e 
excluindo a parcela paraguaia da usina de Itaipu), onde 
1676 são empreendimentos de geração térmica, que 
somam 38 gW de capacidade instalada.

  4.0    o pRoCeSSo de eXpANSão

grande parte da expansão está apoiada nos leilões 
públicos para comercialização de energia no mercado 
regulado (70% do volume total). No mercado livre, a 
nova oferta é proveniente de uma parcela daquela 
comercializada no regulado e também com a finalidade 
de autoprodução. A prática comercial do novo modelo 
exigiu compromissos com a nova oferta com alguma 
antecedência, seja cinco ou três anos antes da entrada 
em operação da nova geração. desta forma no âmbito 
do plano decenal uma parcela da expansão já está 
previamente contratada e não é mais uma variável 
de decisão do planejamento. A expansão é hoje uma 
definição do mercado e o planejamento busca definir 
tendências futuras e as melhores opções do ponto de 
vista do planejador para a expansão. 

o planejamento da epe é uma visão oficial do governo, 
e está adotando práticas para o controle de emissões pelo 
setor elétrico e negligenciando a expansão com térmicas. 
do ponto de vista operacional não será possível dado que 
a matriz nacional necessita de segurança no atendimento 
da demanda. Além disto, comparando os resultados dos 
leilões de energia nova (leN) e a planejamento, se percebe 
uma discrepância grande entre o que está planejado e o 
que está sendo contratado, principalmente no que se 
refere a expansão térmica. esta falta de sincronia entre a 
resposta do mercado e o planejado deve ser minimizada.

Sendo assim, forma, o planejamento eficaz da 
expansão do parque gerador de energia deve atender 
aos critérios de segurança operativa e de minimização 
dos custos de expansão, em conjunto. A configuração 
de expansão da geração proposta deve, portanto ser 
elaborada de modo a minimizar os custos de expansão 
esperados, formados pelos custos referentes aos novos 
investimentos no sistema, os custos marginais de 
operação e os correspondentes custos associados ao 
risco de déficit de energia. A dispersão do que está sendo 
planejado em relação às térmicas pode estar associada 
com alguma falha neste conceito. 

Com uma expansão planejada mais próxima das 
necessidades reais do sistema seria possível encontrar 
alteração dos produtos e procedimentos do leilão para as 
térmicas. A segmentação da oferta de um leilão exclusivo 
de térmicas por padrão de despacho é uma solução a 
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Com estes fatores do mercado internacional, a 

perspectiva de preço futuro estrutural do gNl colocado 
no Brasil pode variar de 5 a 6uS$/MMBtu, o que está em 
sincronia com a importação via gASBol, o insumo mais 
competitivo de gN no Brasil. A figura 2 apresenta uma 
comparação do preço anual do gNl importado pela 
petrobrás e o preço do henry hub. Notar que o aumento 
do custo do gNl é apenas conjuntural devido ao episódio 
nuclear no Japão (fukushima) que alterou a demanda 
para maior. estruturalmente, o grande importador que 
sempre foi o mercado americano, está preparando os 
terminais de gNl para se tornar exportador.

o momento para uma estratégia agressiva do aumento 
do gás natural na matriz energética brasileira é singular. 
evidentemente, o setor elétrico faz parte deste portfólio 
de expansão do gN, pelos benefícios que traz para 
ambos – permite uma maior segurança de suprimento ao 
setor elétrico e as térmicas operam como uma primeira 
alavancagem para consolidação do mercado de gN.Com 
as perspectivas futuras do gN, seja produção local ou 
importada, uma das barreiras atuais que é o preço alto do 
combustível pode estar sendo reduzida1.

outra barreira que deve ser superada são as condições 
contratuais. usualmente o fornecedor exige alta 
inflexibilidade e um valor de parcela fixa das térmicas, que 
são atributos que oneram o preço final de energia destas 
plantas. esta falta de sincronia com o uso no setor elétrico 
causam problemas para ambos os lados, fornecedor do gN 
e a térmica usuária do combustível. As novas perspectivas 
com o modelo de despacho que agrega as restrições de 
segurança energética é um uso mais previsível e sazonal 
(intenso no período seco). Sendo assim o fornecedor de 
gN pode imaginar outros usos (setor industrial) comerciais, 
como uma parcela interruptível fora da sazonalidade do 
setor elétrico. o fato é que o ideal seria um contrato mais 
flexível, que reconheça o padrão de uso do setor elétrico 
e as restrições de custo de infraestrutura do setor de gN.

outro ponto que pode avançar é a restrição da 
soma de reservas colocadas antes dos leilões. existe a 
necessidade de comprovação de reservas para todos 
os concorrentes ao mesmo tempo, e isto restringe 
a participação de diversos concorrentes na mesma 
competição. um critério mais racional seria a necessidade 
de comprovação de reserva de gN por projeto, e ao 
longo da competição, em rounds sucessivos, é possível 
eliminar aqueles que ultrapassam o limite do somatório 
de reservas comprovadas de gN.

  6.0   CoMpetItIVIdAde doS pRoJetoS À gáS NAtuRAl

para a realização deste estudo, foi utilizado um 
modelo econômico financeiro para precificar usinas 

uma associação mais estreita com a evolução do henry 
hub (mercado americano) do que com o NBp (mercado 
europeu). A conjuntura de preços de gás natural aponta 
para a manutenção de níveis baixos nos preços de gás 
natural no mercado norte-americano, quando comparado 
a outros mercados. em termos estruturais, a evolução da 
comercialização de gNl, assim como o aumento de gás 
natural de origem nãoconvencional, vem transformando, 
de forma significativa, o mercado de gás natural, 
podendo,inclusive, modificar a histórica correlação entre 
os preços do gás natural e do petróleo. A figura 1 abaixo 
ilustra uma comparação de preços no mercado americano 
de óleo (WtI) e gN (henry hub) em valores absolutos 
(corrigidos pela inflação americana CpI – Março 2013) e 
relativos com base no pico desde 1997. percebe-se que a 
correlação acumulada da série de preços de óleo e gN já 
foi bem maior e com o advento do “shalegas” americano 
(2009 para frente) a correlação está bem baixa. 

figura 1 – Comparação preços Americanos de óleo e gN 
– Valores Absolutos e Relativos

 

figura 2 – gNl importado petrobrás e gN henry hub – 
preços Anuais

1    Comparado ao mercado norte-americano os valores ainda são mais altos
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•  Usina a GN ciclo combinado de 600 MW de 

capacidade instalada
os resultados mostram o impacto do custo do gN 

para a competitividade de uma ute a gás, portanto e o 
quanto é sensível a usina em relação ao custo do gN.

  7.0    AVANçoS SugeRIdoS - leN

Claramente uma consequência é a busca do 
aprimoramento dos sinais de planejamento em sincronia 
com a competição pelo mercado, através dos leN. 
Avanços neste sentido podem ser tentados com leilões 
exclusivos por fonte, segmentando inclusive as térmicas 
de base, mérito intermediário e as emergenciais. esta 
segmentação seria definida antes do leilão.

os leilões da base térmica seriam feitos de forma 
sequencial, buscando atender a segmentações sugeridas. 
para evitar a reserva de mercado para as térmicas, cada 
leilão de novas térmicas teria um preço teto para os 
combustíveis solicitados e a disputa aberta para o 
menor ICB (índice de custo benefício). Caso o volume 
segmentado para as térmicas não alcance sucesso, por 
falta de competidores, o leN continua abrindo o volume 
reservado para o parque térmico para as demais fontes. 
evidentemente isto não é o que se deseja, portanto a 
definição do preço teto correto é primordial.

A competição da geração térmica pode ser 
fomentada, através do ajuste da metodologia do custo e 
benefício que traz na formação do índice ICB, incluindo 
os benefícios das térmicas ao sistema. Ao índice ICB 
utilizado na competição por contratos de disponibilidade 
seria então agregado um conjunto de benefícios, como 
segue:

ICB = (Rf / gf*8760) + (Cop + CeC) / gf*8760 + Bloss + Bconf + femissão (1)

As parcelas Rf (receita fixa); gf (garantia física); Cop 
(custo variável de operação); e CeC (custo econômico de 
curto prazo) já são conhecidas dos certames do leN. os 
atributos Bloss, Bconf e femissão correspondem aos benefícios 
da redução de perdas (Bloss), da melhoria da confiabilidade 
(Bconf) e o fator de emissões de cada projeto (femissão).

A inclusão destes benefícios agregados ao ICB não são 
itens que serão cobrados dos projetos, mas sim fatores 
que permitam realizar uma escolha mais adequada dos 
melhores projetos térmicos. deve ser considerado na 
estimativa destes benefícios que existe o risco de uma 
sofisticação desnecessária dos novos sinais. o processo 
deve ser o mais simples possível com base em simulações 
já conhecidas. A precisão do cálculo não é o fundamental, 
mas sim a sinalização na direção correta para a decisão do 
processo competitivo.

movidas a carvão importado, avaliando os reflexos da 
variação de despacho e do custo variável unitário sobre o 
retorno do investimento, consequentemente resultando 
no reflexo para a competitividade para leilões de energia 
nova. para medir a competitividade dos projetos, foram 
utilizados cenários de sensibilidade do ICB (Índice Custo 
Beneficio) em relação à inflexibilidade e ao preço do gN, 
conforme apresentado nas figuras 3 e 4.

 

figura 3 – Sensibilidade Inflexibilidade

A figura 3 apresenta a competitividade de uma usina 
a gN onde foi sensibilizado o valor do ICB em relação a 
três cenários de Inflexibilidade. As premissas utilizadas 
foram:

• Cenários de Inflexibilidade de 0%, 50% e 100%
• Custo do GN: 10$/MMBTU
• Capex: 1050 US$/kW instalado
•  Usina a GN ciclo combinado de 600 MW de 

capacidade instalada
os resultados mostram um aumento significativo na 

competitividade com a redução da inflexibilidade.
 

figura 4 – Sensibilidade preço do gN

A figura 4 apresenta a competitividade de uma usina 
a gN onde foi sensibilizado o valor do ICB em relação a 
três cenários de custo de gN. As premissas utilizadas 
foram:

• Cenários de Inflexibilidade de 100% 
•  Custo do GN: 5 R$/MMBTU, 7,5 R$/MMBTE e 10$/

MMBtu
• Capex: 1050 US$/kW instalado
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medem a sensibilidade do valor ótimo da função objetivo 
(mínimo corte de carga) em relação ao incremento de 
injeção de potência em todas as barras. As barras com 
os maiores multiplicadores indicam os melhores pontos 
para introdução de uma nova geração no sistema, pois 
seriam mais efetivas na redução da eeNS (energia não 
Suprida) por MW instalado.

6.3. Fator de Emissão
A geração térmica deve respeitar também a política 

de sustentabilidade futura da matriz de energia elétrica 
brasileira. uma política de benefícios para fontes com 
menor volume de emissões segue essa rota. desta 
forma, priorizar novos projetos térmicos que tenham 
menor nível de emissão está em linha com a política de 
sustentabilidade.

o fator de emissões a ser adicionado ao ICB para a 
seleção de projetos térmicos deve levar em conta as 
emissões da fonte primária do projeto e ser valorado pelo 
preço do crédito de carbono no mercado. A formulação é 
apresentada abaixo.

femissão = (ee - CoMp) * CC / gf * 8760  (4)

Nesta expressão ee é o valor esperado das emissões 
do projeto por ano (tCo2eq) e CoMp é o programa de 
compensação voluntária ambiental e seu impacto em 
termos de evitar ou capturar emissões de gases de efeito 
estufa (gee) por ano, que pode ser feito por meio da 
transação de créditos de carbono com os outros agentes. 
o desempenho da compensação será monitorado 
durante prazo do contrato e pode ser alvo de penalizações 
com base no status esperado. o premio para o melhor 
desempenho será um dever investidor. finalmente, CC é 
valor do crédito de carbono no momento do leilão (R$/ 
tCo2eq). é importante entender que hoje o Brasil não tem 
qualquer compromisso em termos de metas de gee. este 
pressuposto explícito em leilões de projetos térmicos é 
apenas para qualificar um melhor conjunto de projetos 
de energia de baixo carbono.

6.4. Organização dos Projetos Térmicos no LEN
A nova proposta é realizar um leilão exclusivo de 

térmicas no início dos leN A-3 e A-5. o montante é 
definido pelo MMe/epe e, caso não se alcance o volume 
desejado por falta de competitividade frente aos preços 
teto especificados, o volume não preenchido pelas 
térmicas é repassado para leN tradicional A-3 e A-5. A epe 
qualifica os projetos e calcula os indicadores necessários, 
tais como, gf, Cop, CeC, redução de perdas, melhoria na 
confiabilidade e fator de emissão.

os projetos térmicos, usualmente disputando 

A seguir são sugeridos critérios de cálculo dos 
benefícios apontados no cálculo do ICB no processo 
competitivo para aquisição de gd pelas distribuidoras.

6.1. Redução das Perdas
As térmicas usualmente estão injetando energia no 

contra fluxo da rede colabora para a redução das perdas 
técnicas na rede. As perdas no mercado atacadista 
são atualmente rateadas entre geradores (50%) e 
consumidores (50%) e não reconhecem os benefícios 
das térmicas na redução de perdas. Não obstante esta 
lacuna atual nas regras é possível, num critério de seleção 
do certame do leN, utilizar fatores de perdas de energia 
(fpe), para cada um dos projetos térmicos. em [3,4] é 
proposta uma metodologia que reconhece os fpe para 
cada agente do mercado e uma aplicação similar pode 
ser adotada para o cálculo do benefício (Bloss) de cada 
projeto térmico. A valoração das perdas seria realizada 
com o CMlp (custo marginal de longo prazo) calculado 
pela epe.

                                                                                                 (2)

6.2. Melhoria da Confiabilidade
As térmicas auxiliam a confiabilidade do sistema em 

duas componentes: segurança energética e elétrica. São 
componentes complementares e podem ser calculadas 
com as ferramentas já conhecidas. o valor total do 
benefício da confiabilidade é definido como:

                                                             (3)

A componente benefício da segurança energética        
calculada com o modelo de otimização eletroenergética 
e se associa a redução do custo do déficit da simulação 
com cada projeto térmico concorrente. Isto pode ser 
obtido por simulações sucessivas “com e sem” cada 
projeto ou com a sinalização marginal do custo de déficit 
com cada projeto térmico.

A componente benefício da segurança elétrica 
é calculada através do custo marginal de confiabilidade 
por barra, que indica a sensibilidade de uma injeção 
numa determinada barra em relação aos índices 
de confiabilidade. o custo marginal em cada barra 
corresponde ao multiplicador simplex πd associado 
à equação de balanço de potência. o valor esperado 
dos custos marginais é estimado como a média sobre 
todos os estados selecionados numa avaliação de 
confiabilidade global. o programa Nh2 [5,6] calcula um 
índice de sensibilidade do montante de corte de carga 
com respeito a variações incrementais de demanda nas 
barras (multiplicadores de barra). os multiplicadores 
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o volume desejado por falta de competitividade frente 
aos preços teto especificados, o volume não preenchido 
pelas térmicas é repassado para leN tradicional A-3 e A-5. 

A competição da geração térmica pode ser fomentada, 
através do ajuste da metodologia do custo e benefício que 
traz na formação do índice ICB, incluindo os benefícios 
das térmicas ao sistema. Ao índice ICB utilizado na 
competição por contratos de disponibilidade, composto 
por Rf (receita fixa); Cop (custo variável de operação); 
e CeC (custo econômico de curto prazo) seria então 
agregado um conjunto de benefícios, como benefícios da 
redução de perdas (Bloss), da melhoria da confiabilidade 
(Bconf) e o fator de emissões de cada projeto (femissão).

A inclusão destes benefícios agregados ao ICB não são 
itens que serão cobrados dos projetos, mas sim fatores 
que permitam realizar uma escolha mais adequada dos 
melhores projetos térmicos. deve ser considerado na 
estimativa destes benefícios que existe o risco de uma 
sofisticação desnecessária dos novos sinais. 

desta forma, esta proposta resulta em ganhos em 
segurança energética do sistema obtidos com as térmicas 
a gás natural, bem como a quantificação de ganhos de 
confiabilidade da rede, com os montantes recomendados 
vis a vis as perspectivas para o preço do gás natural no Brasil.
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contratos de disponibilidade, saberão antes do certame, 
os limites para a oferta final da receita fixa (Rf) no leN. 
lembrando que os valores dos benefícios, quando 
indicam melhoria e redução de custos é negativo, o que 
significa aumentar o limite da Rf.

limite Rf = [(preço teto leN) - (Cop+CeC)/gf*8760 - Bloss - Bconf - 

femissão]*(gf*8760)  (5)

6.5. Estudo de Caso
Apenas para exemplificar o processo de seleção de 

projetos térmicos no leN serão utilizados 2 projetos, 
conforme listado na tabela 1. os dados são típicos de 
projetos similares. os fatores adicionais calculados para cada 
projeto são apresentados tabela 2 (CMlp= R$ 102/MWh).

tabela 1 – estudo de Caso –dado dos projetos

tabela 2 – estudo de Caso –fatores Calculados por 
projetos

Neste exemplo, o limite para oferecer a Rf (em R$/
MWh) é diferente para cada projeto utilizando, por 
exemplo, um preço teto de R$ 140/MWh.

limite Rfproj1 = 140 – (20+10) + 5,10 + 3,80 – 2,00 = R$ 
116,90 / MWh e limite Rfproj2 = 140 – (40+5) + 3,06 + 3,20 
– 7,50 = R$ 93,76 / MWh

Neste exemplo o projeto 1 (gN) possui uma margem 
maior de ofertar do que o projeto 2 (carvão).

  7.0    CoNCluSão

este artigo busca debater e apresentar propostas que 
respaldem a necessidade de térmicas gN flexíveis no 
sistema com argumentos técnicos.

A busca do aprimoramento dos sinais de planejamento 
deve estar em sincronia com a competição pelo mercado, 
através dos leN. Avanços neste sentido podem ser 
tentados com leilões exclusivos por fonte, segmentando 
inclusive as térmicas de base, mérito intermediário e as 
emergenciais.

esta proposta contempla a realização um leilão 
exclusivo de térmicas no início dos leN A-3 e A-5. o 
montante é definido pelo MMe/epe e, caso não se alcance 
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GRUPO A – EQUIPAMENTOS

CE-A1 Máquinas Rotativas
Coordenador: MÁRCIO REZENDE SINISCALCHI
Empresa: ELETRONUCLEAR
Endereço: Rod. Governador Mario Covas km 500
 Condomínio Praia do Engenho - Casa 39 - Itanema - 23.940-000 - Angra dos Reis - RJ
 Fone: (24) 33621617
E-mail: mrsinis@terra.com.br

Projeto e construção de turbogeradores, hidrogeradores, máquinas não-convencionais e grandes motores. 
Aspectos econômicos, testes, comportamentos e materiais.

CE-A2 Transformadores
Coordenador: GILSON MACHADO BASTOS
Empresa: FURNAS
Endereço: Rua Real Grandeza, 219 - Botafogo - 22281-900 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 25285797 
E-mail: gbastos@furnas.com.br

Projeto, construção, fabricação e operação de todos os tipos de transformadores, incluindo transformadores 
conversores, de uso industrial e os chamados “phase-shifters”, além de todos os tipos de reatores e 
componentes de transformadores (buchas, comutadores, etc).

CE-A3 Equipamentos de Alta Tensão
Coordenador: ANTONIO CARLOS CAVALCANTI DE CARVALHO
Empresa: ONS 
Endereço: Rua Júlio do Carmo, 251 - 5º andar - Cidade Nova
 20211-160 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 34449607 
E-mail: antonio.carlos@ons.org.br

Teoria, projeto, construção e operação para todos os dispositivos de manobra, interruptores e 
limitadores de corrente, pára-raios, capacitores, seccionadores isoladores de equipamentos e de 
barramentos e transformadores de instrumento.

GRUPO B – SUBSISTEMAS

CE-B1 Cabos Isolados
Coordenador: JOÃO JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA
Empresa: Consultor
Endereço: Rua Girassol, 933 - 05433-002 - São Paulo - SP 
Telefone: (11) 38133356
E-mail: jocal@unisys.com.br

Base teórica, projeto, processos produtivos, instalação, serviços, manutenção e técnicas de diagnóstico para 
cabos isolados CA e CC e para aplicações terrestres e submarinas. 

CE-B2 Linhas Aéreas 
Coordenador: CARLOS ALEXANDRE MEIRELES DO NASCIMENTO
Empresa: CEMIG
Endereço: Rua Jorge Marini, 195
 30320-550 - Belo Horizonte - MG 
Telefone: (31) 35062963
E-mail: caxandre@cemig.com.br

Projeto, construção, manutenção, análise de vida útil, reforma e de componentes de linhas aéreas: condutores, 
cabos pára-raios, isoladores, torres, fundações, sistemas de aterramento e novas tecnologias associadas a 
melhoria do desempenho elétrico e mecânico.

lista dos Comitês de estudo
Representantes Brasileiros
acesse o coordenador da área de seu interesse para participar de nossa entidade:
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CE-B3 Subestações
Coordenador: FABIO NEPOMUCENO FRAGA
Empresa: CHESF
Endereço: Rua Delmiro Gouveia, 333 - San Martin - 50760-901 - Recife - PE
Telefone: (81) 32292235/2434 - Fax: (81) 32293269
E-mail: fabionf@chesf.gov.br

Projeto, construção e manutenção de subestações e instalações elétricas de usinas, excluindo os geradores.

CE-B4 Elos de Corrente Contínua e Eletrônica de Potência
Coordenador: WO WEI PING
Empresa: CEPEL
Endereço: Avenida Horácio Macedo, 354 - Cidade Universitária/Ilha do Fundão 
 21941-911 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 25986014
E-mail: wwping@cepel.br

Transmissão em corrente contínua (CCAT) e equipamentos de eletrônica de potência aplicados em sistemas de 
transmissão CA (dispositivos FACTS), contemplando: especificação, aplicações, aspectos econômicos e qualidade 
de energia; planejamento, projeto, construção e testes; distribuição e transmissão; operação e desempenho; 
controle e proteção. Novas tecnologias associadas a conversores, semicondutores, configurações, controles e 
aplicações inovadoras, tais como as que utilizam conversores tipo fonte de tensão (VSC).

CE-B5 Proteção e Automação
Coordenador: RAUL BALBI SOLLERO
Empresa: CEPEL
Endereço: Avenida Horácio Macedo, 354 - Cidade Universitária/Ilha do Fundão
 21941-911 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 25986386 - Fax: (21) 25986386
E-mail: rbs@cepel.br

Princípios, projeto, aspectos econômicos, aplicação, coordenação, desempenho operacional e manutenção 
de sistemas de proteção, controle e automação de subestações, sistemas e equipamentos de controle remoto, 
sistemas e equipamentos de medição.

GRUPO C – SISTEMAS

CE-C1 Desenvolvimento de Sistemas Elétricos e Economia
Coordenador: JOSÉ HENRIQUE MACHADO FERNANDES
Empresa: ELETRONORTE
Endereço: SCN - Quadra 06 - Conj. A - Edif. Venâncio 3000  - 70718-900 - Brasília - DF
Telefone: (61) 34295303/5301 - Fax: (61) 33281552
E-mail: jhmf@eln.gov.br

Métodos de análise para o desenvolvimento dos sistemas elétricos de potência e economia, métodos e 
ferramentas para análise estática e dinâmica, aspectos e métodos de planejamento nos vários contextos, 
estratégias de gerenciamento de ativos.

CE-C2 Operação e Controle de Sistemas
Coordenador: ANTONIO CARLOS BARBOSA MARTINS
Empresa: FURNAS
Endereço: Rua Real Grandeza, 219 - Botafogo
 Rio de Janeiro - RJ - 22.281-900 
Telefone: (21) 25284116
E-mail: barbosa@furnas.com.br

Estudos e análises das condições técnicas, logísticas e institucionais requeridas para operação segura 
e econômica de sistemas de potência, contemplando os seguintes aspectos: controle de sistemas e de 
equipamentos; controle geração-carga; planejamento da operação; avaliação de desempenho; centros 
de controle; treinamento de operadores; requisitos de segurança contra colapso de sistemas, danos em 
equipamentos e falhas humanas.
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CE-C3 Desempenho Ambiental de Sistemas
Coordenador: FLAVIA POMPEU SERRAN
Empresa: Consultora independente
Endereço:  Rua Dezoito de Outubro, 429/1002 - 20.530-050 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 25497698 e (21) 986521928
E-mail: flaviaserran@gmail.com

Identificação e avaliação dos impactos ambientais de equipamentos e dos sistemas elétricos e os métodos 
usados para gerenciá-los.

CE-C4 Desempenho de Sistemas Elétricos
Coordenador: DALTON DE OLIVEIRA CAMPONÊS DO BRASIL
Empresa: ONS
Endereço: Rua Júlio do Carmo, 251 - 5º andar - Cidade Nova
 20211-160 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 34449695 - (21) 25393659
E-mail: docb@ons.org.br

Métodos e ferramentas para análise de sistemas de potência, com ênfase nos regimes dinâmicos e transitórios 
e nas interações entre o sistema de potência com seus equipamentos e subsistemas, bem como com outras 
instalações. Os seguintes tópicos de interesse são definidos: Qualidade de energia, Compatibilidade e 
interferência eletromagnética, Coordenação de isolamento de linhas e subestações, Descargas atmosféricas e 
Modelos e ferramentas para análise numérica do desempenho de sistemas de potência.

CE-C5 Mercados de Eletricidade e Regulação
Coordenador: LUIZ AUGUSTO N. BARROSO
Empresa: PSR
Endereço: Praia de Botafogo, 228 - Sala 1701 - 22250-906 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 39062100
E-mail: luiz@psr-inc.com

Estruturas de mercado e regulação na indústria de emergia, formação de preços e tarifas de emergia, 
economia de emergia e do meio ambiente, comercialização de emergia, gestão de riscos, gestão pelo lado da 
demanda, estruturas de financiamento, aspectos regulatórios e econômicos de energias renováveis e redes 
inteligentes (smart grids).

CE-C6 Sistemas de Distribuição e Geração Distribuída
Coordenador: PAULO HENRIQUE RAMALHO PEREIRA GAMA 
Empresa: B&G Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas de Potência
Endereço: Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, 3995 - Sala 27  - 53.040-000 - Olinda - PE
Telefone: (81) 34273817
E-mail:  paulogama@bgpesquisa.com.br
    
Avaliação do impacto técnico de novas características de distribuição sobre a estrutura e operação 
do sistema: desenvolvimento da geração distribuída, dispositivos para armazenamento de energia, 
gerenciamento pelo lado da demanda e eletrificação rural.

GRUPO D – TECNOLOGIAS DE APOIO

CE-D1 Materiais e Tecnologias Emergentes
Coordenador: JAYME L. NUNES JÚNIOR
Empresa: Nynas AB 
Endereço: Alameda Jaú, 48 - 14° andar  - 01420-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 39394051 
E-mail: janu@nynas.com

Acompanhamento e caracterização de materiais novos e já existentes para a tecnologia de energia elétrica, 
diagnóstico, acervo técnico e conhecimentos correlatos, novas tecnologias com impacto esperado sobre os 
sistemas a médio e longo prazo.
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CE-D2 Sistemas de Informação e Telecomunicação para Sistemas Elétricos
Coordenador: MARCELO COSTA DE ARAUJO
Empresa: ELETRONORTE
Endereço: SCN, Quadra 06 - Conj. “A” - Bloco C - Edif. Venâncio 3000 
 70716-901 - Brasília - DF
Telefone: (61) 34298711
E-mail: marcelo.araujo@eletronorte.gov.br

Princípios, investigações e estudos, especificações de projeto, engenharia, desempenho durante 
o comissionamento e aspectos de operação e manutenção nas áreas de telecomunicações e de 
serviços de informação para o setor elétrico, sistemas de informação para atividades operacionais e 
de negócios envolvendo serviços, meios de comunicação e redes.

PARTICIPAÇÃO NO CIGRÉ INTERNACIONAL

Administrative Council and Steering Committee
Membro: ANTONIO VAREJÃO DE GODOY
Empresa: CHESF
Endereço: Rua Delmiro Gouveia, 333 - Bloco A - Bongi
 50761-901 - Recife - PE
Telefone:  (81) 32292501
E-mail: varejao@chesf.gov.br

Administrative Council - Membro Permanente
Membro:  JERZY ZBIGNIEW LEOPOLD LEPECKI
Empresa:  ex-presidente do CIGRÉ Brasil e Internacional e Sócio Honorário do CIGRÉ
Endereço:  Rua Timóteo da Costa, 304 - Apto 801 - Leblon
 22450-130 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone:  (21) 22741002
E-mail: jlepecki@globo.com 

SC-B5 Protection and Automation 
Chairman: IONY PATRIOTA DE SIQUEIRA 
Empresa: TECNIX Engenharia e Arquitetura Ltda. 
Endereço: Rua Ernesto de Paula Santos, 960 - Sala 503
 51021-330 - Recife - PE
Telefone: (81)32132624 - Fax: (81) 32132625
E-mail: iony@tecnix.com.br
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Critérios para Seleção e divulgação dos Artigos
técnicos da Revista eletroevolução – Sistemas de potência 

1. Qualquer artigo poderá se candidatar à publicação na revista EletroEvolução, o qual deverá 

ser encaminhado pelo seu autor ao Presidente do Conselho Editorial, para o e-mail: 

eletroevolucao@cigre.org.br ou para o endereço do CIGRÉ-Brasil: Praia do Flamengo, 66, Bloco 

B, sala 408, Flamengo, Rio de Janeiro, CEP 22.210-903. 

1.1. Os artigos previamente selecionados e apresentados em eventos de responsabilidade do 

CIGRÉ-Brasil terão prioridade nesta publicação.

1.2. Os artigos deverão obedecer à formatação e limites de tamanho estabelecidos para os 

eventos do CIGRÉ-Brasil, cabendo à revista EletroEvolução a sua diagramação e formatação 

final de impressão, incluindo a revisão final de sua redação para efeito de publicação.

1.3. Esses artigos serão encaminhados, para efeito de revisão e comentários, a uma comissão 

composta por um mínimo de dois revisores, a serem designados pelo Coordenador do Comitê 

de Estudo responsável pelo respectivo assunto e/ou pelo Presidente do Conselho Editorial 

da Revista EletroEvolução. Cada revisor terá o prazo máximo de 40 dias para apresentar seu 

comentário e parecer sobre o artigo.

1.3. O Presidente do Conselho Editorial da revista será responsável pelo encaminhamento ao 

autor do artigo, da decisão do referido Conselho, a qual poderá ser pela sua não publicação, 

aceitação mediante incorporação das revisões solicitadas pelos revisores ou aprovação integral. 

Tal resposta deverá ocorrer no prazo máximo de 70 dias a partir da data de recebimento do 

artigo.

2. Os seguintes artigos são considerados previamente aptos para sua publicação na revista, a 

critério do Conselho Editorial, não havendo a necessidade de seu encaminhamento pelos 

respectivos autores principais, nem a necessidade de revisão.

2.1. Os artigos brasileiros apresentados nas Sessões Bienais e em Simpósios e Colóquios 

internacionais do CIGRÉ. 

2.2. Os artigos classificados em 1º, 2º e 3º lugares nos seus respectivos Grupos de Estudos do 

SNPTEE e em eventos realizados pelo CIGRÉ-Brasil, tais como SIMPASE, SEPOPE, EDAO e ERIAC.

3. Também estão aptos para publicação na revista os seguintes artigos, a critério do Conselho 

Editorial, que deverão ser encaminhados ao Presidente desse Conselho:

3.1. Os artigos com os resultados e constatações finais dos Grupos de Trabalho dos Comitês de 

Estudo do CIGRÉ-Brasil. 

3.2. Os artigos, de notória proficiência técnica, selecionados e encaminhados pelos membros do 

Conselho Editorial da revista e pelos Coordenadores dos Comitês de Estudo do CIGRÉ-Brasil. 

4. Também poderão ser publicados outros artigos de interesse da entidade, a critério da Diretoria 

do CIGRÉ-Brasil, sob a denominação de “Artigos Convidados”.

Conselho Editorial da Revista EletroEvolução - Sistemas de Potência




