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 APRESENTAÇÃO 

 

Esta Nota Técnica visa avaliar a necessidade, no longo prazo, de aumento da capacidade de 

transformação 500/138 kV da SE Cachoeira Paulista, a qual será objeto de substituição por fim de 

vida útil técnica e regulatória por solicitação da concessionária Eletrobras Furnas ao Operador 

Nacional do Sistema Elétrico – ONS [1].  

A substituição das fases dos autotransformadores 57 e 59 da SE Cachoeira Paulista, bem como a 

fase reserva comum às duas unidades, foi proposta em planos de Médio Prazo do ONS [1], como 

sendo Melhorias de Grande Porte. Segundo esse documento, além do fim de vida útil, a substituição 

desses equipamentos se justifica pela falta de peças de reposição. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais 

A concessionária Eletrobras Furnas solicitou ao ONS a substituição dos dois Bancos de 

Autotransformadores 500/138 kV, 250 MVA cada, da subestação Cachoeira Paulista por fim de vida 

útil técnica e regulatória [1] para que a troca seja efetuada até dezembro de 2025. Considerando 

que será feita a substituição, é necessário que a EPE faça uma análise do carregamento dessa 

transformação no horizonte de longo prazo de forma a determinar se há necessidade de aumento 

da capacidade dos novos equipamentos. 

Atualmente, a transformação 500/138 kV da SE Cachoeira Paulista é composta por 2 bancos de 

autotransformadores monofásicos, além de uma fase reserva, comum aos dois bancos. Cada banco 

possui 250 MVA de capacidade em operação normal. Ambos possuem Load Tape Changer (LTC), 

possibilitando comutação dos taps da transformação sob carga. 

O banco de autotransformadores 57 encontra-se em operação desde 1981 e tem limite de curta 

duração de 263 MVA. Por sua vez, o banco 59 entrou em operação em 1983 e possui 270 MVA de 

limite de emergência.  

1.2 Objetivos Gerais 

O objetivo deste estudo é analisar se há necessidade de aumento da capacidade dos dois 

novosbancos de autotransformadores 500/138 kV da SE Cachoeira Paulista a serem instalados pela 

Eletrobras Furnas, tomando como base análise feita com horizonte do Plano Decenal 2029 [2], ou 

seja, tem como ano inicial o ano 2025 e ano de 2031 como o ano horizonte. 

1.3 Cenários Analisados 

Os cenários foram selecionados de forma a simular a situação de maior estresse para o sistema 

elétrico da área de influência da SE Cachoeira Paulista, portanto optou-se pelo cenário Norte Úmido, 

com reduzida geração proveniente da bacia do Rio Paraíba do Sul (cerca de 25 % da capacidade 

instalada despachada). Além disso, a usina térmica Seropédica foi considerada desligada. As 

condições descritas maximizam o fluxo na transformação 500/138 kV da SE Cachoeira Paulista no 

sentido de atender as cargas do Sul Fluminense. As Tabelas a seguir apresentam o detalhamento 

do cenário. 
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Tabela 1 - Geração térmica da região 

 

 
Tabela 2 - Geração hidráulica da região 

 

 
Tabela 3 - Geração hidráulica das principais bacias e regiões 

Foi escolhido o patamar de carga Pesada para verificação das condições de operação da 

transformação e atendimento ao sistema de Distribuição alimentado pela SE Cachoeira Paulista.  

Os casos analisados consideram todas as obras recentemente recomendadas para a região em 

estudos da EPE [3] [4]: 
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• SE 500/138 kV Resende, 300 MVA; 

• Linha de Distribuição 138 kV Funil - Itatiaia, circuitos 1 e 2; e 

• 3° Banco de Transformadores da SE 500/138 kV Nova Iguaçu, 900 MVA. 

Para as análises em contingência, foram simuladas as seguintes perdas de equipamentos da Rede 

Básica: 

• Perda do ATR-57 da Subestação Cachoeira Paulista 500/138 kV; 

• Perda do ATR-59 da Subestação Cachoeira Paulista 500/138 kV; 

• Perda do TR da Subestação Resende 500/138 kV; e 

• Perda de um TR da Subestação Nova Iguaçu 500/138 kV. 
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2 CONCLUSÕES 

Nesta Nota Técnica foram analisados os maiores fluxos de potência na transformação 500/138 kV 

da SE Cachoeira Paulista, composta por duas unidades de 250 MVA cada, considerando os cenários 

mais críticos de operação. A análise teve como objetivo determinar se os dois novos Bancos de 

Autotransformadores 500/138 kV a serem instalados na subestação, em substituição às unidades 

atuais por fim de vida útil técnica e regulatória, devem ter suas capacidades instaladas aumentadas 

ou mantidas, tendo em vista as demandas da subestação no longo prazo. 

Conforme demonstrado, o carregamento de cada Autotransformador não ultrapassou os limites de 

sua capacidade atual em regime normal ou regime de emergência (250/300 MVA, respectivamente) 

em nenhum dos cenários analisados. Destaca-se que, mesmo ao final do horizonte estudado, ano 

2031, a transformação ainda operaria com folga de mais de 50% da sua potência nominal global 

em condição normal, ou seja, abaixo dos 250 MVA.  

Também foi verificado que, mesmo com a previsão de carregamentos baixos na transformação, não 

é possível dispensar um dos bancos devido a perda do único banco provocar sobrecargas na Rede 

de Distribuição e na SE 500/138 kV Resende. Desta forma, recomenda-se manter a atual modulação 

de 250 MVA para a condição normal de operação para as duas unidades Autotransformadoras 

500/138 kV novas. Tendo em vista que a regulamentação atual estabelece que a capacidade de 

curta duração exigida seja 20% superior a capacidade de longa duração [5][6], a capacidade de 

emergência dos transformadores deverá ser de 300 MVA e os enrolamentos de baixa tensão devem 

possuir Load Tape Changer.  

O aumento do limite de curta duração da transformação 500/138 kV de 533 MVA para 600 MVA 

permitirá um aumento da margem de operação para atendimento de emergências no sistema.  
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3 RECOMENDAÇÕES 

As análises apresentadas nessa Nota Técnica demonstram que a capacidade instalada dos atuais 

Autotransformadores da SE 500/138 kV Cachoeira Paulista é suficiente para atender as demandas 

da subestação até o fim do ano 2031.  

Recomenda-se, portanto, que sejam implantados dois bancos de autotransformadores monofásicos 

com a modulação de 250/300 MVA para as condições normal e emergência, respectivamente, para 

as novas unidades dessa subestação. Os bancos devem possuir uma fase reserva, com a 

possibilidade de conexão nos 2 bancos e devem possuir Load Tape Changer nos enrolamentos de 

Baixa tensão, com faixa de variação de 0,95 até 1,1 pu em 13 steps, no mínimo. 
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4 PROJEÇÕES DE MERCADO 

Os dados de mercado utilizados para elaboração desse estudo constam na base de dados do Plano 

Decenal 2029 [2] e foram informados à EPE pelas distribuidoras de energia elétrica. 
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5 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA 

A abordagem adotada no presente estudo considerou a operação em regime de operação normal 

da transformação 500/138 kV da SE Cachoeira Paulista, bem como a análise de contingências de 

unidades Autotransformadoras de Rede Básica da região, conforme apresentado no item 1.3.  

A Figura 5-1 mostra o mapa geoelétrico regional, no qual é possível ver que a SE Cachoeira Paulista 

possui conexão em 500 kV com as SEs Itajubá 3, Taubaté, Fernão Dias, Tijuco Preto, Angra, 

Resende, Baixada Fluminense e Terminal Rio. Nos próximos anos, a SE Estreito se conectará à 

Cachoeira Paulista através de 2 circuitos em 500 kV. O pátio de 138 kV de Cachoeira Paulista se 

conecta na SE Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, de propriedade da Distribuidora Light. 

A partir desse barramento, se origina uma extensa Rede de Distribuição que alimenta a região de 

Volta Redonda, incluindo diversos consumidores industriais. 

 

Figura 5-1 – Diagrama elétrico da Rede Básica da região do Vale do Paraíba 

O carregamento percentual dos Autotransformadores da SE Cachoeira Paulista em regime normal 

está representado no gráfico da Figura 5-2, no qual podemos observar que não há alterações 

significativas no fluxo de potência do Autotransformador ao longo do horizonte. 
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Figura 5-2 – Carregamento percentual da transformação em regime normal (%/Cn) 

O gráfico demonstra que, além de não se verificar grandes variações no carregamento da 

transformação, o carregamento percentual dos bancos não chega a 50%, havendo grande margem 

de operação até o fim do horizonte estudado.  

Com o objetivo de verificar o atendimento ao critério N-1 na transformação 500/138 kV da SE 

Cachoeira Paulista, que possui potência nominal de 500 MVA e capacidade de emergência de até 

533 MVA, foi simulada perda da unidade 59 da transformação. Essa é considerada a pior perda da 

subestação pois a unidade remanescente, o banco de Autotransformadores 57, possui limite de curta 

duração de apenas 263 MVA, ou 5,2% acima da capacidade nominal. O banco de 

Autotransformadores 59 possui um limite ligeiramente superior, de 270 MVA. 

A Figura 5-3 a seguir mostra o carregamento percentual da unidade 57 da transformação 500/138 

kV da SE Cachoeira Paulista após contingência do banco 59, que opera em paralelo. Conforme 

ilustrado na figura, essa perda não provoca sobrecargas inadmissíveis no banco remanescente e 

ainda há margem de operação significativa. 
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Figura 5-3 – Carregamento percentual do banco de Autotransformadores 57 na contingência da unidade 

59 (%/Cn) 

 

Além disso, foram simuladas contingências em bancos de Autotransformadores de subestações de 

Rede Básica da região de influência. Os gráficos da Figura 5-4 e Figura 5-5 mostram o carregamento 

do Autotransformador 57 da SE Cachoeira Paulista 500/138 kV, após contingência simples de um 

dos transformadores 500/138 kV da SE Resende e de um dos transformadores 500/138 kV da SE 

Nova Iguaçu 500/138 kV, respectivamente.  

 

Figura 5-4 – Carregamento percentual do banco de Autotransformadores 57 da SE Cachoeira Paulista 

500/138 kV após perda da transformação de Resende 500/138 kV (%/Cn) 
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Figura 5-5 – Carregamento percentual do banco de Autotransformadores 57 da SE Cachoeira Paulista 

500/138 kV após perda de um dos bancos de Nova Iguaçu 500/138 kV (%/Cn) 

As duas figuras acima mostram que as contingências de bancos transformadores da SE Resende ou 

Nova Iguaçu contribuem para o aumento do carregamento da transformação 500/138 kV da SE 

Cachoeira Paulista. Porém, os limites de operação em emergência dessas unidades não é violado e 

ainda há considerável margem de operação. 

Também foi simulada a perda da transformação 230/138 kV da SE Santa Cabeça, interligação entre 

os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, tendo apresentado reflexos de carregamento marginais 

na SE Cachoeira Paulista. 

Como as análises realizadas indicaram baixos carregamentos percentuais nos bancos de Cachoeira 

Paulista, foi estudada a possibilidade de manter apenas um dos bancos existentes na SE. 

Do ponto de vista da operação em regime normal, um único banco de 250 MVA é suficiente para 

atendimento das cargas da região dentro dos limites. No horizonte estudado, 2025 à 2031, o 

carregamento do transformador fica sempre abaixo de 200 MVA, variando entre 65 e 79% do seu 

limite de longa duração.  

Porém, ao se analisar contingências, essa solução não se mostrou aceitável pois, já em 2025, a 

perda do único banco da SE 500/138 kV Cachoeira Paulista  provoca sobrecargas inadmissíveis em 

LTs 138 kV da região. Além disso, essa contingência provoca significativos aumentos de 

carregamento em Resende 500/138 kV. Nessa configuração, são esperadas violações do limite de 

curta duração da transformação de Resende a partir de 2032 (estimado).  
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A entrada em operação da LT 138 kV Itatiaia/Funil contribui para redução do carregamento da 

transformação 500/138 kV de Cachoeira Paulista. Como esse reforço ainda não se encontra em 

operação, foi feita uma análise da influência de um possível atraso da entrada no fluxo dos bancos 

de Cachoeira Paulista.  

 

Figura 5-6 – Impacto da LT 138 kV Itatiaia - Funil 

Conforme observado, o atraso da entrada da LT 138 kV Itatiaia/Funil eleva o carregamento dos 

transformadores 500/138 kV de Cachoeira Paulista em cerca de 5-7 %. Esse valor, embora não seja 

desprezível, não justifica aumento da potência dos transformadores devido à grande margem de 

operação existente e ao prazo definido para substituição dos equipamentos. 

 

Podemos constatar que não há violação nos limites de transformação em condição normal e 

emergência até o final do horizonte de análise, quando considerados os limites das unidades 

Autotransformadoras existentes. 
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7 FICHAS PET/PELP 

INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE REDE BÁSICA 

Sistema Interligado da Região SUDESTE 

Empreendimento: UF: SP 

SE 500/138 KV  CACHOEIRA PAULISTA (SUBSTITUIÇÃO)  DATA DE NECESSIDADE:  Janeiro/26 

 PRAZO DE EXECUÇÃO: 36 meses 

Justificativa: 

Fim de vida útil regulatória e física e falta de peças de reposição  

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000) 

1° ATF 500/138 kV, 4 x 83,33 MVA 1 ᵩ 28.983,20 

2° ATF 500/138 kV, 3 x 83,33 MVA 1 ᵩ 21.737,20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Total de Investimentos Previstos: 50.720,40 

Situação atual: Equipamentos em operação em fim de vida útil 

 

Observações: 

 

Documentos de referência: 

[1] Custos Modulares da ANEEL – Junho de 2020. 
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