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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

  

APRESENTAÇÃO 

Esta Nota Técnica tem por objetivo definir a modularização da nova unidade transformadora a ser  

instalada na SE 345/138 kV Vitória, em substituição aos bancos de autotransformadores AT01 e AT02, 

por fim de vida útil técnica e regulatória, conforme solicitação da concessionária Eletrobras Furnas S.A., 

bem como definir a destinação das unidades monofásicas em fase de outorga pela ANEEL para compor 

os bancos AT02 e AT04. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Considerações Iniciais 

A Concessionária Eletrobras Furnas S.A. informou à EPE que duas unidades transformadoras da SE 

345/138 kV Vitória (Bancos AT01 e AT02) estão com sua vida útil técnica e regulatória esgotada, 

conforme consta no Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, devendo ser especificada a 

modularização da nova unidade a ser instalada, considerando-se um Planejamento de médio/longo 

prazo. 

 Objetivos Gerais 

O objetivo desta Nota Técnica é, portanto, definir a capacidade das novas unidades transformadoras 

345/138 kV da SE Vitória, em substituição às unidades existentes com vida útil técnica e regulatória 

esgotadas (Bancos AT01 e AT02). Assim, para a elaboração de uma programação de substituição 

dessas unidades transformadoras pela Transmissora, há necessidade da definição da modularização 

dessas unidades com uma visão de Planejamento de médio/longo prazo.  

Adicionalmente há de se definir, em função do decidido com relação as substituições mencionadas, a 

destinação das unidades monofásicas referentes aos bancos AT02 e AT04, em fase de outorga pela 

ANEEL1.  

 

 

  

 
1 Processo ANEEL nº 48500.000715/2018-95 
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2 CONCLUSÕES 

Concluiu-se, através das análises realizadas, que a necessidade sistêmica para o atendimento ao critério 

N-1 em todo o horizonte é satisfeita com a substituição imediata dos bancos de autotransformadores 

AT01 e AT02 de 225 MVA cada por apenas um banco de autotransformadores 345/138 kV de 400 MVA, 

mais uma fase reserva monofásica de 133,33 MVA.  

É importante frisar que essa substituição está em  linha com a padronização de capacidade das unidades 

transformadoras da SE 345/138 kV Vitória em 400 MVA, iniciada a partir da instalação do primeiro 

banco em 2020 (AT05), capacidade esta ampliada visando o processo gradual de substituição das 

unidades antigas por unidades novas de maior potência, aproveitando a infraestrutura existente.  

Nos Capítulos 3 e 7 é mostrada a destinação das unidades monofásicas dos bancos AT02 e AT04, em 

fase de outorga pela ANEEL. 
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3 RECOMENDAÇÕES 

Com o objetivo de manter a confiabilidade do atendimento ao sistema distribuidor de 138 kV atendido 

pela SE 345/138 kV Vitória, recomenda-se: 

• Início imediato do processo de outorga para substituição das duas unidades transformadoras 

existentes de 225 MVA cada, por motivo de fim de vida útil técnica e regulatória (Bancos AT01 

e AT02), por um novo banco de autotransformadores 345/138 kV de 400 MVA, mais uma fase 

reserva monofásica de 133,33 MVA. 

Para adoção desta proposta haverá necessidade de substituição dos barramentos flexíveis que 

interligam o lado de baixa tensão dos bancos AT01 e do AT02, conforme mostrado no Capítulo 4,  por 

um barramento flexível único interligando o lado de baixa tensão do novo banco à SE 138 kV Pitanga 

(cerca de 100 metros). Esse novo barramento flexível deverá ter capacidade de 560 MVA, compatível 

com a capacidade de emergência (30 minutos) do novo banco de autotransformadores. 

Esse novo banco autotransformador deverá ter capacidade de sobrecarga por 4 horas de 20% acima 

da capacidade nominal, além da presença de LTCs, conforme especificado no Capítulo 7. É importante 

ressaltar que esse novo banco de 400 MVA deve ter seus parâmetros elétricos idênticos ao do banco 

AT05 (reatâncias, faixa LTC, tap nominal, etc), de modo a dar continuidade ao processo de 

padronização das capacidades das unidades transformadoras desta SE por unidades de maior potência.  

Segundo a Eletrobras Furnas, não haverá necessidade de substituição dos equipamentos dos módulos 

de conexão de 345 kV e de 138 kV podendo, portanto, serem aproveitadas as conexões existentes. 

Essas substituições exigirão investimentos da ordem de R$ 40,8 Milhões, sendo cerca de R$ 0,60 

Milhões referentes à Distribuidora, conforme mostrado no Capítulo 11. Não foram inclusos os custos 

referentes a desmobilização dos bancos de autotransformadores AT01 e AT02. 

A seguir é apresentada a síntese das substituições solicitadas por Furnas nos Ciclos SGPMR2 2016 e 

2020 para unidades transformadoras da SE 345/138 kV Vitória: 

Ciclo 2020: 

• 001224/2020 - Substituição do transformador AT01 fase A (nº de série: 45169); 

• 001226/2020 - Substituição do transformador AT01 fase B (nº de série: 45166); 

• 001225/2020 - Substituição do transformador AT01 fase C (nº de série: 45171); 

• 001228/2020 - Substituição do transformador AT02 fase A (nº de série: 45168); e 

 
2 Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhoria e Reforços do ONS 
 



 
 
 

EPE-DEE-NT-059/2021-rev0 – Modularização das Unidades Transformadoras da SE 345/138 kV Vitória 

 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

9 

• 001227/2020 - Substituição do transformador AT02 fase C (nº de série: 45167). Esse cadastro 

contém equívoco, pois deveria ter sido cadastrada a fase B, uma vez que a fase C já possui 

processo autorizativo, conforme detalhado a seguir. 

Ciclo 2016: 

• 013707/2016 – Substituição do transformador AT02 fase C; e 

• 013708/2016 – Substituição do transformador AT04 fase C. Este escopo sofreu alteração ao 

longo do Processo. O correto é fase A do AT04. 

Essas duas unidades monofásicas do Ciclo SGPMR 2016 são objeto de Processo Autorizativo na ANEEL 

iniciado em 2018 (nº 48500.000715/2018-95). Contudo, até a emissão da presente Nota Técnica, a 

Resolução Autorizativa não foi emitida. 

• Com relação aos processos de substituição citados, Ciclos SGPMR 2016 e 2020, esclarecemos 

que os referentes ao Ciclo SGPMR 2020 devem ser devidamente atualizados antes de 

prosseguirem para outorga, uma vez que os Bancos AT01 e AT02 serão substituídos por um 

novo banco de 400 MVA.  

• Com relação aos processos referentes ao Ciclo SGPMR  2016, em fase de outorga, 

recomendamos a manutenção dos mesmos com as seguintes ressalvas: 

013708/2016 – Substituição do transformador AT04 fase A – No local físico da unidade 

monofásica da fase A do banco AT04 foi instalado uma unidade proveniente do estoque da 

Transmissora com capacidade de sobrecarga de 15%, devido a um defeito permanente na 

unidade existente. Como essa unidade de estoque está com sua vida útil técnica praticamente 

esgotada segundo a Eletrobras Furnas, o Processo Autorizativo para a aquisição de uma nova 

unidade para o banco AT04 deve prosseguir. Salientamos que a unidade monofásica a ser 

adquirida deverá ter capacidade de sobrecarga de 20%, conforme padrão atual, apesar das 

outras unidades monofásicas do banco AT04 não serem dotadas de capacidade de sobrecarga 

por possuírem enxofre corrosivo. Futuramente, a substituição das fases B e C do banco AT04 

por novas unidades com capacidade de sobrecarga, para atendimento ao critério N-1, pode ser 

avaliada. No presente estudo a ausência de capacidade de sobrecarga dessas fases não se 

mostrou limitadora de desempenho; e 

013707/2016 – Substituição do transformador AT02 Fase C – Tendo em vista que esse banco 

AT02 será substituído por um outro de maior capacidade, juntamente com o banco AT01, o 

Processo Autorizativo deverá ser atualizado com o cancelamento da fase destinada à fase do 

banco AT02.  

Os bancos capacitores 13,8 kV instalados no terciário dos bancos a serem substituídos (Bancos AT01 e 

AT02) poderão ser desmobilizados, uma vez que já estão com sua vida útil regulatória esgotada. Os 
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bancos capacitores 13,8 kV instalados no terciário dos bancos AT03 e AT04 também estão com sua 

vida útil regulatória esgotada e devido a problemas operativos para energização desses bancos, a 

Eletrobras Furnas informa que os mesmos também podem ser desmobilizados. Ressaltamos que todos 

esses bancos capacitores instalados no terciário 13,8 kV dos bancos de 225 MVA  podem ser retirados 

de operação por não ter sido identificada necessidade sistêmica no horizonte analisado.  

A Eletrobras Furnas informou também que a fase reserva de 133,33 MVA do AT05 não fica fisicamente 

próxima aos demais bancos e que necessitaria estender barramentos auxiliares atravessando toda a 

SE 345/138 kV Vitória para permitir seu aproveitamento como fase reserva deste novo banco e de 

outros novos bancos de 400 MVA a serem futuramente instalados na SE 345/138 kV Vitória em 

substituição aos bancos atuais de 225 MVA. Desta forma, optou-se pela recomendação da implantação 

de uma nova fase reserva monofásica de 133,33 MVA, uma vez que a implantação desses barramentos, 

segundo a Eletrobras Furnas, diminuiria a confiabilidade das manobras operativas na subestação. 

Ressaltamos, porém, que a nova fase reserva deverá ser posicionada de tal modo a permitir seu 

aproveitamento para substituição dos novos bancos de 400 MVA a serem gradativamente instalados 

na SE 345/138 kV Vitória, conforme mostrado no Capítulo 8. 

• Recomenda-se à Eletrobras Furnas um acompanhamento rigoroso do desempenho do banco 

AT03, cuja vida útil regulatória encontra-se esgotada (37 anos de operação). Quando houver 

indicação da necessidade de substituição desse banco, o mesmo deverá ser substituído por um 

novo banco de 400 MVA, similar ao banco AT05, de modo a dar prosseguimento ao novo padrão 

de capacidade dos bancos desta SE, conforme as configurações temporais previstas para a SE 

345/138 kV Vitória, mostradas no Capítulo 8. 

Com relação ao sistema distribuidor: 

• A  EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. (EDP- ES) deverá substituir as duas chaves 

1250A do TIE da SE 138 kV Pitanga, bem como as duas chaves semi pantográficas existentes. 

A execução desses reforços de forma sincronizada com as substituições das unidades 

transformadoras da SE 345/138 kV Vitória, que serão realizadas pela Eletrobras Furnas, é 

fundamental para evitar limitações para o aproveitamento integral dos reforços recomendados 

para esta subestação. 

A variação dos níveis de curto-circuito no barramento de 138 kV da SE Pitanga com a substituição 

proposta não apresentou impacto relevante, uma vez que a reatância equivalente das unidades 

transformadoras em paralelo permanece em cerca de 0,78% na base de 100 MVA. A Transmissora e a 

Distribuidora deverão, se necessário, rever os ajustes dos equipamentos de proteção e atentar para a 

nova redistribuição das correntes de curto-circuito no lado de baixa tensão dos bancos transformadores 

e no barramento de 138 kV da SE Pitanga. 
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4 TOPOLOGIA DO SISTEMA 

O esquemático simplificado da Figura 4-1 mostra a Rede Básica, Rede Básica de Fronteira e o sistema 

distribuidor que atende a região de Vitória e seus arredores. Destacam-se as ampliações recentementes 

implantadas referentes a um novo banco 345/138 kV de 400 MVA nas SEs Vitória e Viana. Ressalta-se, 

também a implantação de uma nova fronteira através da instalação da nova SE 345/138 kV João Neiva 

2, prevista para dezembro de 2021, que atenderá parte da carga da Grande Vitória. Essas obras foram 

recomendadas em [1]. Como serão analisados os períodos de 2024 a 2033, será considerada em todo 

o período analisado a SE 345/138 kV João Neiva 2 como implantada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1 – Sistema de atendimento a região de Vitória e arredores 

 

A SE 345/138 kV Vitória é dotada de 4 bancos transformadores de 225 MVA cada (AT01, AT02, AT03 

e AT04), mais antigos, além de um novo banco de 400 MVA (AT05), conforme já exposto, instalado 

em abril de 2020. A SE é alimentada por linhas de 345 kV provenientes das SEs Viana , Rio Novo do 

Sul e Padre Fialho, SE esta localizada já no Estado de Minas Gerais. 

A  Tabela 4-1  mostra as principais características elétricas das unidades transformadoras da SE 

345/138 kV Vitória, bem como das unidades reservas existentes. Verifica-se que o tempo em operação 

dos bancos AT01, 02 e 03 passa dos 37 anos. No entanto, o escopo dessa Nota Técnica é com relação 

a substituição dos bancos AT01 e AT02 devido ao final da vida útil técnica dessas unidades, conforme 

informado e solicitado pela Proprietária desses ativos. Identifica-se, também, uma certa 

despadronização entre as unidades com relação aos parâmetros elétricos, a capacidade nominal e a 

Região Norte Fluminense do RJ e Grande Vitória, Sul e Norte do ES

UTE VIANA 

(170 MW)

VIANA 2

VIANA

3 X 225 MVA + 

1 X 400 MVA

RIO NOVO

DO SUL

2 X (-30,+60) Mvar
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MESQUITA

LINHARES

UTE LINHARES
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1 X 150 MVA
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GOV. 
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GOV. 
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CEASA ALTO LAGE
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MASCARENHAS

1050 MVA

MUTUM
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(330 MW)
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STA

MARIA
ITARANA
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POLIS
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DAS 

PEDRAS
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Vitória e 
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capacidade de sobrecarga. O banco AT04 não possui capacidade de sobrecarga, pois possui enxofre 

corrosivo. A unidade monofásica da fase A do banco AT04 teve um defeito permanente e o banco foi 

recomposto por uma unidade em estoque da Transmissora. Essa unidade tem uma capacidade de 

sobrecarga de 15% enquanto que as demais unidades monofásicas do banco AT04 não possuem 

capacidade de sobrecarga devido ao enxofre, o que não permite que o banco AT04 opere com 

capacidade de sobrecarga. O Processo ANEEL nº 48500.000715/2018-05, relativo a processo de 

outorga na ANEEL, prevê a substituição da unidade da fase A do banco AT04, provisoriamente instalada, 

para recompor o banco, por uma nova unidade que será dotada de capacidade de sobrecarga de 20% 

conforme padrão atual. Esse mesmo Processo ainda prevê a substituição da unidade monofásica da 

fase C do banco AT02 por outro de mesma capacidade devido ao fim da vida útil técnica da unidade 

existente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabela 4-1 – AutoTrafos 345/138 kV SE Vitória 

 

Não há registro de problemas técnicos com relação à operação em paralelo do banco novo de 400 MVA 

com os demais de 225 MVA. 

Os bancos AT01, AT02, AT03 e AT04 dispõem de uma unidade monofásica reserva de 75/86 MVA, 

desde 2012. O Banco AT05 também dispõe de uma unidade monofásica reserva de 133,3/160 MVA 

desde a sua instalação. 

A Figura 4-2 mostra um esquemático de parte da SE 345/138 kV Vitória, em particular as saídas dos 

bancos de autotransformadores 345/138 kV AT01 e AT02. 

 

 Cap Nominal Cap Emergência 

(MVA) (MVA)  P-S (%) P(%) S(%) T(%) Entrada em operação

AT01 225 259 4,7298 5,2556 -0,5667 16,3667 15/12/1979
Limite de Carregamento     

4 hs-115%, 30 min -121%

AT02 225 259 4,7298 5,2111 -0,5222 16,5666 15/04/1981
Limite de Carregamento     

4 hs-115%, 30 min -121%

AT03 225 259 4,5429 5,2630 -0,7593 16,4926 15/08/1984
Limite de Carregamento     

4 hs-115%, 30 min -121%

AT04 225 225 4,4787 4,7207 -0,2807 14,3367 22/03/2003
Limite de Carregamento     

4 hs-100%, 30 min -100%

AT05 400 480 2,4392 2,6239 -0,1848 17,6024 20/04/2020
Limite de Carregamento     

4 hs-120%, 30 min -140%

Reserva 

bancos 

01,02,03 

e 04

75 86 4,2501 4,5800 -0,3667 10,1667 2012
Limite de Carregamento     

4 hs-115%, 30 min -121%

Reserva 

banco 

AT05

133,33 160 2,4176 2,6354 -0,2179 17,3912 20/04/2020
Limite de Carregamento     

4 hs-120%, 30 min -140%

Reatância

Unidade Observações
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Figura 4-2 – Diagrama esquemático parcial da SE 345/138 kV Vitória –Lado de 138 kV dos bancos AT01 e 
AT02 

 

Verifica-se portanto a não existência de uma barra DIT de 138 kV no lado de baixa tensão desses 

bancos.  A configuração do pátio de 345 kV é do tipo anel e o secundário dos bancos são interligados 

diretamente através de barramento flexível individual ao barramento da SE 138 kV Pitanga da EDP-ES, 

localizada contígua à SE 345/138 kV Vitória.  

É destacado também na Figura 4-2 a localização dos bancos capacitores 13,8 kV conectados no terciário 

dos bancos AT01 e AT02. Da mesma forma, os bancos AT03 e AT04 dispõem de bancos capacitores 

13,8 kV instalados no terciário. O banco AT05 não é provido de banco de capacitores no seu 

enrolamento terciário. Esses bancos capacitores tem uma vida regulatória de 15 anos. Os bancos 

capacitores dos bancos AT01, AT02 e AT03 foram instalados em 1984 e o banco capacitor do banco 

AT04 em 2003, todos com sua vida útil regulatória esgotada. 

A Figura 4-3 mostra um esquemático da SE 138 kV Pitanga da EDP-ES, destacando-se as conexões 

com o secundário dos bancos de autotransformadores da SE 345/138 kV Vitória da Eletrobras Furnas. 

AT 01

Para SE EDP-ES

AT 02

Para SE EDP-ES Banco de Capacitores 13,8 kV
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Figura 4-3 – Diagrama da SE 138 kV Pitanga (EDP ES) 

 

Numa das extremidades está a localização de um banco capacitor de 27 Mvar. O arranjo é, portanto, 

do tipo Barra dupla 5 chaves, com um disjuntor de interligação de barras. Percebe-se que as saídas 

para as cargas são aos pares e conectadas alternadamente nos barramentos de 138 kV de modo a 

equilibrar o carregamento entre os mesmos. 

  



 
 
 

EPE-DEE-NT-059/2021-rev0 – Modularização das Unidades Transformadoras da SE 345/138 kV Vitória 

 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

15 

5 PROJEÇÕES DE MERCADO 

A  Tabela 5-1 a seguir mostra a carga média e pesada da área de atendimento da EDP-ES, conforme 

consta nos casos do PD 2030 [2]. 

 

 

 

 

Tabela 5-1 – Carga Média e Pesada – EDP ES (MW) 

Portanto, espera-se para o final do horizonte uma carga de aproximadamente 3260 MW. A carga da 

região de Vitória representa cerca de 40% de todo o estado do Espírito Santo e tem sua ponta 

coincidente com a ponta da Distribuidora. 

  

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

2781,5 2838,7 2897,5 2945,4 2994,6 3045,1 3097,1 3150,6 3204,8 3260,5

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

2589,2 2646,6 2705,7 2751,3 2798,0 2846,2 2895,6 2946,6 2998,9 3052,7

CARGA MÉDIA (MW)

CARGA PESADA (MW)
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6 CENÁRIOS 

Para montagem dos casos de trabalho para análise do carregamento na SE 345/138 kV Vitória, considerou-se 
de forma conservadora todas as UHEs e PCHs da bacia dos rios Doce-Mucuri localizadas no estado, 
relacionadas na                              

                  Tabela 6-1, não despachadas. Desprezou-se também a geração da UHE Aimorés e da UTE 

Linhares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                  Tabela 6-1 – UHEs e PCHs da bacia dos rios Doce-Mucuri não despachadas 

 

A geração das UTEs conectadas ao sistema 345 kV dos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro 

não afeta significativamente o carregamento desta transformação de fronteira devido ao sua 

característica mais radial e pelo fato da Rede Básica local considerada estar muito malhada. 

Desta forma, optou-se para análise pelo cenário de carga média, uma vez que a mesma é superior a 

carga pesada, conforme Tabela 5-1, e cenário seco, pois consideramos zeradas as usinas hidráulicas 

que poderiam reduzir o carregamento desta transformação, conforme já exposto no início deste 

capítulo. 

A EDP-ES sugeriu as alterações nos casos de trabalho de [2] listadas na Tabela 6-2 e na Tabela 6-3, 

com relação a geração e a auto carga de algumas usinas térmicas localizadas no sistema distribuidor 

de modo a ficar mais compatível com a realidade sistêmica para atendimento à região. A UTE Sol foi 

considerada não despachada, apesar de operar na base, para maior conservadorismo nas análises, por 

causar, dentre todas, o maior impacto no carregamento das transformações de fronteira da SE Vitória.  

NOME

UHE MASCARENHAS - ENERGEST

UHE SUICA

UHE RIO BONITO

UHE ROSAL

PCH SAO PEDRO

PCH SAO JOAQUIM

PCH SAO SIMAO

PCH PEDRA DO GARRAFAO

PCH SANTA FE - ES

PCH SÃO LUIZ

PCH - SÃO JOÃO

PCH - MUNIZ FREIRE

PCH - VIÇOSA

PCH - FRUTEIRAS

CGH SANTA LUZIA

ALEGR6-ES069

PCH BOM JESUS
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Tabela 6-2 – Carga Arcelor Mittal considerada (MW) 

 

 

Tabela 6-3 – Geração UTEs 138 kV consideradas (MW) 

  

Barra Carga PD Carga atual

35104 95 120

35026 323 0

Acelor Mital(MW)

Barra Nome PD Atual

40359 Sol 110 0

40356 CSTG 68 0

40354 CSTG 68 0

40358 USCT 10 0

Geração UTEs (MW)
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7 PROPOSTA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS BANCOS AT01, AT02 E AT04 

Tendo em vista a instalação recente de um banco de autotransformadores de 400 MVA (banco AT05), 

é salutar a substituição das unidades transformadoras com vida útil técnica esgotada  por bancos desta 

capacidade de modo a se padronizar, paulatinamente, a potência das unidades transformadoras desta 

SE e, por consequência, ampliar sua capacidade de atendimento.  

Assim, como  a substituição das duas unidades de 225 MVA (bancos AT01 e AT02) por duas novas 

unidades de 400 MVA levaria a uma capacidade instalada muito superior à necessidade sistêmica, será 

analisada a substituição por somente um banco de 400 MVA, com características técnicas idênticas ao 

banco AT05, instalado em 2020 (capacidade de emergência, faixa de taps, reatâncias, etc). Assim, a 

SE 345/138 kV Vitória ficaria dotada de dois bancos de 225 MVA (AT03 e AT04), mais dois bancos de 

400 MVA (AT05 e um novo). Nessa configuração haveria, portanto, uma redução na capacidade 

instalada de 1300 MVA para 1250 MVA, representando uma redução de 3,8% no valor desta 

capacidade. 

No Anexo 12.1, é mostrada a ata de reunião realizada com a EPE, Eletrobras Furnas e a EDP-ES sobre 

a modularização da SE 345/138 kV Vitória, para pronta referência. Nesta reunião foram discutidas mais 

duas alternativas sugeridas pela Distribuidora. Uma delas propounha a substituição dos dois bancos de 

225 MVA cada por outros dois bancos novos de mesma capacidade (Alternativa 2). Outra alternativa 

seria a substituição imediata dos bancos AT01, AT02, AT03 e AT04 por dois bancos de 400 MVA ficando 

a configuração atualizada com três bancos de 400 MVA (Alternativa 3). Em função do desequilíbrio nos 

barramentos da SE 138 kV Pitanga foi sugerida a evolução desta proposta para substituição dos 4 

bancos de 225 MVA por 3 bancos de 400 MVA, ficando a configuração atualizada com 4 bancos de 400 

MVA, o que reduziria o problema do desequilíbrio verificado. 

Na Nota Técnica da EDP-ES [3], mostrada no Anexo12.2, foram tabeladas sobrecargas em parte dos 

barramentos da SE 138 kV Pitanga e em algumas chaves seccionadoras, em certas condições 

operativas, para todas as alternativas, e conclui que a Alternativa 2 seria a melhor em termos de 

minimização de investimentos na SE 138 kV Pitanga. No entanto, esclareceu-se que, uma vez 

determinante a padronização dos ATR de 225 MVA para 400 MVA, sugeriu-se que a configuração da 

SE Vitória seja de 4 Bancos de Autotransformadores de 400 MVA (Alternativa 3) cada, garantindo, desta 

forma, o equilíbrio dos fluxos em cada barra da subestação e evitando as sobrecargas identificadas na 

SE 138 kV Pitanga. 

Em resposta à análise das alternativas propostas pela EDP-ES, a EPE informou que com a implantação 

do banco AT05 de 400 MVA, o Planejamento iniciou um processo de aumento da modularização da 

capacidade individual dos bancos transformadores da SE Vitória 345/138 kV de 225 MVA para 400 MVA, 

gradualmente, à medida que as unidades existentes esgotarem sua vida útil, ampliando a capacidade 

de atendimento às cargas locais. Assim, não considera razoável a lógica de limitação da capacidade 

das transformações de fronteira com o intuito de evitar a recapacitação do barramento 138 kV da SE 
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Pitanga, e/ou de algumas chaves seccionadoras,  o que poderia levar à necessidade de investimentos 

adicionais de Rede Básica de Fronteira de forma prematura. Com relação à Alternativa 3, a EPE 

informou que a substituição imediata de todos os 4 bancos de 225 MVA por 3 bancos de 400 MVA, sem 

a devida identificação de sobrecargas ou pedido de substituição por fim de vida útil pela Transmissora, 

não preservaria a modicidade tarifária e o critério de mínimo custo global, uma vez que se espera que 

investimentos no barramento da SE 138 kV Pitanga para eliminação das sobrecargas apontadas, não 

seriam superiores à implantação imediata de 2 bancos de autotransformadores adicionais propostos 

nessa alternativa, que exigiram investimentos adicionais de cerca de R$ 60 milhões.  

É importante frisar também que a opção pela substituição por dois bancos de 225 MVA é cerca de 20% 

mais cara do que a substituição por um banco apenas de 400 MVA com 1 fase reserva, conforme 

proposto.  

Para adoção desta proposta, no entanto, haverá necessidade de substituição dos barramentos flexíveis 

que interligam o lado de baixa tensão dos bancos AT01 e do AT02, conforme mostrado no Capítulo 4,  

por um barramento flexível único interligando o lado de baixa tensão do novo banco a SE 138 kV 

Pitanga. Esse novo barramento flexível deverá ter capacidade de 560 MVA, compatível com a 

capacidade de emergência (30 miniutos) do novo banco de autotransformadores. 

Segundo a Eletrobras Furnas não haverá necessidade de substituição dos equipamentos dos módulos 

de conexão de 345 kV e de 138 kV podendo, portanto, serem aproveitadas as conexões existentes. 

Conforme exposto no Capítulo 4, existem Processos referentes ao ciclo SGPMR 2016, em fase de 

outorga. Desta forma informamos abaixo a proposta com relação a esses processos: 

i. 013708/2016 – Substituição do transformador AT04 fase A – No local físico da unidade 

monofásica da fase A do banco AT04 foi instalado uma unidade proveniente do estoque da 

Transmissora com capacidade de sobrecarga de 15%, devido a um defeito permanente na 

unidade existente. Como essa unidade de estoque está com sua vida útil técnica praticamente 

esgotada segundo Furnas, o Processo Autorizativo para a aquisição de uma nova unidade para 

o banco AT04 deve prosseguir. Salientamos que a unidade monofásica a ser adquirida deverá 

ter capacidade de sobrecarga de 20%, conforme padrão atual, apesar das outras unidades 

monofásicas do banco AT04 não serem dotadas de capacidade de sobrecarga por possuírem 

enxofre corrosivo. Futuramente, a substituição das fases B e C do banco AT04 por novas 

unidades com capacidade de sobrecarga, para atendimento ao critério N-1, pode ser avaliada. 

No presente estudo a ausência de capacidade de sobrecarga dessas fases não se mostrou 

limitadora de desempenho; e 

ii. 013707/2016 – Substituição do transformador AT02 Fase C – Tendo em vista que esse banco 

AT02 será substituído por um outro de maior capacidade, juntamente com o banco AT01, o 

Processo Autorizativo deverá ser atualizado com o cancelamento da fase destinada à fase do 

banco AT02.   
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8 ANÁLISE REGIME PERMANENTE E EM CONTINGÊNCIAS 

Conforme exposto no Capítulo 7, serão analisadas a situação do carregamento nesta SE considerando-

se as condições normais de operação e nas condições de contingência, conforme cenário explicado no 

Capítulo 6. 

O esquemático da Figura 8-1  mostra a distribuição dos fluxos no caso da perda do banco AT05, tanto 

na situação atual quanto com a proposta de substituição das duas unidades de 225 MVA por uma de 

400 MVA. Em ambos os casos, o limitador é o carregamento do AT04, uma vez que esse banco possuiu 

uma reatância um pouco menor do que os demais remanescentes e não possuiu capacidade de 

sobrecarga.  

Assim, quando da perda do banco AT05, considerando-se o fluxo máximo nos bancos AT04 e AT03, os 

bancos AT01 e AT02 estarão com carregamento inferior à capacidade nominal dessas unidades por 

apresentarem uma reatância um pouco maior. Dessa forma, a capacidade firme da SE 345/138 kV 

Vitória, em vez de ser de 900 MVA, na prática é reduzida para cerca de 877 MVA.  

Com a configuração final proposta, quando da perda do banco AT05, e considerando-se que o banco 

AT04 estará com carregamento de 100% da sua capacidade nominal, o novo banco, doravante 

denominado banco AT06, estará com carregamento inferior à usa respectiva capacidade de 

emergência. Desta forma, a capacidade firme real com a configuração proposta, em vez de ser de 930 

MVA, na prática é reduzida para cerca de 860 MVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-1 – Cálculo capacidade firme SE 345/138 kV Vitória 
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Desta forma, o impacto nos percentuais de carregamento desta SE com as substituições propostas, 

reduzirá a capacidade firme da SE de cerca de 877 MVA para cerca de 860 MVA, o que significa uma 

redução da ordem de 1,8% apenas.  

Na Tabela 8-4 são mostrados os valores dos percentuais de carregamento, sempre em relação à 

capacidade nominal, nas unidades transformadoras da SE 345/138 kV Vitória, com a configuração atual, 

e condições normais e de contingência para o ano de 2024. Os números destacados em verde significam 

um carregamento inferior à capacidade nominal da unidade. Os destaques em amarelo referem-se a 

carregamentos superiores à capacidade nominal, porém valores abaixo da respectiva capacidade de 

sobrecarga. E os destaques em vermelho, indicam carregamentos superiores à capacidade de 

sobrecarga.  

Percebe-se, no curto prazo, que o atendimento ao critério N-1 é plenamente atendido mesmo 

considerando-se um cenário conservador, conforme descrito no Capítulo 6. O critério é atendido 

também, mesmo considerando-se a perda dupla dos bancos de 225 MVA mais antigos. Ressaltamos, 

mais uma vez, conforme informado no Capítulo 4, que foi considerada nas análises a SE 345/138 kV 

João Neiva 2 já implantada. 

 

 

 

                   

Tabela 8-1 – Percentuais de carregamento das unidades transformadoras - 2024 

A  

Tabela 8-2 mostra os valores de percentuais de carregamento em relação à capacidade nominal das 

unidades transformadoras, em condições normais de operação e em contingência em 2031. Percebe-

se que será possível atender a perda conjunta das unidades mais antigas (bancos AT03 e AT04), pois 

haverá sobrecargas administráveis nas unidades remanescentes nesta situação. No entanto, percebe-

se também que, com a perda do banco AT05 ou do AT06, o banco AT04 apresentará sobrecargas 

marginais acima da sua capacidade, a partir deste ano. Assim, após 2031 não seria atendido o critério 

N-1 com a configuração proposta. Porém, devido ao avançado tempo em operação do banco AT03, 

dificilmente o mesmo teria sua vida útil técnica prorrogada este tempo todo. Desta forma, espera-se a 

substituição do AT03 por um novo banco de 400 MVA antes da ocorrência do não atendimento ao 

critério N-1. Esta decisão deverá ser ratificada  posteriormente  quando do pedido de substituição desse 

banco AT03 pela Transmissora. 

 

 

Banco % Normal % CN %CN %CN %CN %CN

AT 03 62,3 X 74,1 88,9 88,9 X

AT 04 63,2 75,0 X 90,2 90,2 X

AT 05 66,4 78,7 78,9 X 94,4 97,1

AT 06 66,4 78,7 78,9 94,4 X 97,1
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Tabela 8-2 – percentuais de carregamento das unidades transformadoras – 2031 

 

Quando o critério N-1 não estiver sendo atendido, portanto, uma opção a ser futuramente analisada 

seria a substituição das fases A e B do banco AT04 por outras novas com capacidade de sobrecarga de 

20%, o que permitira o banco trifásico operar com esta capacidade doravante.  

Na Tabela 8-3 percebe-se que, com a futura substituição do banco AT03 por outro de capacidade de 

400 MVA, o critério N-1 é atendido para além do horizonte de análise. 

 

 

 

 

Tabela 8-3 – percentuais de carregamento das unidades transformadoras – 2031 – Substituição do banco 
AT03 por outro de 225 MVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco % Normal % CN %CN %CN %CN %CN

AT 03 69,1 X 82,4 99,0 99,0 X

AT 04 70,1 83,3 X 100,4 100,4 X

AT 05 73,5 87,3 87,5 X 105,1 108,2

AT 06 73,5 87,3 87,5 105,1 X 108,2

Banco % Normal % CN %CN %CN %CN

AT 03 64,4 X 74,9 87,3 87,3

AT 04 61,3 83,4 X 83,4 83,4

AT 05 64,4 87,3 74,9 X 87,3

AT 06 64,4 87,3 74,9 87,3 X
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Foram analisadas também as seguintes contingências, mostradas na Tabela 8-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8-4 – Contingências analisadas 

 

A contingência de SEs refere-se à perda de uma unidade transformadora em cada uma dessas SEs. 

Com relação às contingências referentes a perda de LTs 500 kV, o impacto da perda das LTs Medeiros 

Neto II - João Neiva 2; Mesquita - João Neiva 2 e Mutum -Viana 2 foi da ordem de cerca de apenas 

5% de aumento no carregamento da SE 345/138 kV Vitória, não impactando portanto nas conclusões. 

As demais contingências de LTs 500 kV tem efeito desprezível na SE 345/138 kV Vitória. 

Com relação às SEs 500/345 kV analisadas, somente tem impacto significativo a perda da única 

transformação da SE João Neiva 2 em 2026. O impacto é da ordem de 18% na SE 345/138 kV Vitória. 

Isto se deve ao fato da interligação da LT 500 kV Medeiros Neto II – João Neiva 2. Trata-se de um 

aumento na interligação entre as regiões Nordeste e Sudeste para escoamento do potencial eólico e 

solar da região Nordeste, aumentando significativamente o fluxo neste eixo.  

Em 2027 deve entrar em operação a LT 500 kV João Neiva 2 – Viana 2 que reduzirá substancialmente 

o carregamento na SE 500/345 kV João Neiva 2, reduzindo o impacto da perda da transformação desta 

Medeiros Neto-João Neiva 2

Governador Valadares 6 - Mutum

Mesquita - João Neiva 2

Mesquita - Mutum

Mutum - Campos 2

Mutum - Rio Novo do Sul

Mutum - Viana 2

João Neiva 2 - Viana 2

João Neiva 2  

Viana 2

Rio Novo do Sul

Padre Fialho - Vitória

Vitória - Rio Novo do Sul

Vitória - Viana

Vitória - Rio Novo do Sul

Viana - Viana 2

João Neiva 2 - Viana 2

Rio Novo do Sul

Viana (banco de 400 MVA)

João Neiva 2

Conselheiro Pena - Aimorés

Aimorés - Mascarenhas

Mascarenhas - Linhares

Mascarenhas - verona

SE 230/138 kV Linhares

LD 138 kV João Neiva 2 - Fiesa

Contingência

LT 500 kV

SE 500/345 kV

LT 345 kV

SE 345/138 kV

LT 230 kV
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SE na SE 345/138 kV Vitória para cerca de 10% de aumento. Essas considerações não invalidam as 

conclusões referentes à perda de uma unidade transformadora na própria SE 345/138 kV Vitória, já 

mostrada. 

Todas as contingências nas LTs 345 kV tem impacto desprezível e alguns casos reduzem o 

carregamento na SE Vitória. A perda da LT 345 kV Vitória - Viana reduz significativamente o 

carregamento na SE 345/138 kV Vitória. 

As contingências nas SEs 345/138 kV Viana (banco de 400 MVA) e João Neiva 2 aumenta em cerca de 

5% o carregamento na SE 345/138 kV Vitória, não sendo, portanto, determinantes para definição da 

modularização desta SE. A contingência de uma unidade transformadora da SE 345/138 kV Rio Novo 

do Sul tem efeito desprezível. 

Com relação às LTs 230 kV, somente a perda da LT 230 kV Conselheiro Pena - Aimorés dá um impacto 

de cerca de 8%. As demais perdas, bem como na SE 230/138 kV Linhares 2 tem influência 

insignificante. 

No sistema distribuidor a pior contingência é a perda da LD 138 kV João Neiva 2 – Fiesa, que elimina 

a interligação do sistema de 138 kV entre as SEs Vitória e João Neiva 2, impactando em cerca de 8% 

no carregamento da SE 345/138 kV Vitória, mas também não sendo a determinativa para definição da 

modularização desta SE. 

A variação dos níveis de curto-circuito no barramento de 138 kV da SE Vitória com a substituição 

proposta é insignificante uma vez que a reatância equivalente das unidades transformadoras em 

paralelo permance em cerca de 0,78% na base de 100 MVA. A Transmissora e a Distribuidora deverão, 

no entanto, rever seus ajustes dos equipamentos de proteção. 

A EDP-ES deverá substituir as duas chaves 1250A do TIE da SE 138 kV Pitanga, bem como as duas 

chaves semi pantográficas . Os investimentos na SE 138 kV Pitanga necessários conforme esta análise, 

serão imprescindíveis para implantação da substituição proposta dos bancos da SE Vitória.  

Assim, a configuração prevista para a SE 345/138 kV Vitória, considerando a estimativa de outorga e 

entrada em operação dos reforços que se darão nessa SE, no médio/longo prazo é a seguinte: 

• Junho 2024: Configuração com 2 bancos de 400 MVA mais 2 de 225 MVA, devido à substituição 

dos bancos AT01 e AT02 por um banco de 400 MVA; 

• De 2025 a 2031: Configuração com 3 bancos de 400 MVA e 1 de 225 MVA, devido à substituição 

do banco AT03 por um banco de 400 MVA. 2031 é o ano em que foi identificada a violação 

teórica  do critério N-1 na SE 345/138 kV Vitória. Contudo, existe a possibilidade da substituição 

ocorrer antes, pois a Eletrobras Furnas informou que o final da vida útil regulatória do banco 

AT03 ocorre antes deste prazo e que já há indícios que podem levar à solicitação de substituição 

por parte da Transmissora antes de 2031. Ressalta-se que a informação sobre o final da vida 
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útil técnica desses equipamentos é de responsabilidade da Eletrobras Furnas e por essa razão 

depende de sua gestão de ativos para a definição do ano preciso dessa substituição; e 

• Após 2033: Configuração final com 4 bancos de 400 MVA, devido à substituição do banco AT04 

por outro de 400 MVA. Não há como precisar o ano exato uma vez que o prazo está além do 

horizonte de análise e o equipamento ainda dispõe de considerável vida útil regulatória. 
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11 FICHA PET 

Sistema Interligado da Região SUDESTE 

EMPREENDIMENTO: UF: ES 

SE 345/138 kV VITÓRIA (Ampliação/Adequação) DATA DE NECESSIDADE:  JAN/2024 

 PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 MESES 

JUSTIFICATIVA: 

SUBSTITUIÇÃO BANCOS AT01 E AT02 DA SE 345/138 KV VITÓRIA  POR FIM DE VIDA ÚTIL TÉCNICA E REGULATÓRIA 

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000) 

 

6° ATF 345/138 kV, 4 x 133,33 MVA 1Ф 40.205,36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

TOTAL DE INVESTIMENTOS PREVISTOS: 40.205,36 

SITUAÇÃO ATUAL: 

 

OBSERVAÇÕES: 

SUBSTITUIÇÃO BANCOS AT01 E AT02 POR FIM DE VIDA TÉCNICA 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: CUSTOS MODULARES DA ANEEL – MARÇO DE 2021 
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INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE REDE BÁSICA 

Sistema Interligado da Região SUDESTE 

EMPREENDIMENTO: UF: ES 

LT 138 kV VITÓRIA - PITANGA, C1 DATA DE NECESSIDADE:  JAN/2024 

 PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 MESES 

JUSTIFICATIVA: 

SUBSTITUIÇÃO BANCOS AT01 E AT02 DA SE 345/138 KV VITÓRIA  POR FIM DE VIDA ÚTIL TÉCNICA E REGULATÓRIA 

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000) 

LD 138 kV SE Vitória - SE Pitanga - 2x1590 MCM Falcon 25,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

TOTAL DE INVESTIMENTOS PREVISTOS: 25,00 

SITUAÇÃO ATUAL: 

 

OBSERVAÇÕES: 

SUBSTITUIÇÃO BANCOS AT01 E AT02 POR FIM DE VIDA TÉCNICA 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: CUSTO ELETROBRAS FURNAS 
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12 ANEXOS 

 Ata de Reunião EPE/Furnas/EDP ES dia 31 de maio de 2021 

 NT EDP ES – Avaliação dos Impactos na SE Pitanga 138 kV em Virtude da 
Substituição dos Bancos de Autotransformadores AT01 e AT02 de 225 MVA, 
cada, por Superação de Vida Útil, maio de 2021 

  Resposta Eletrobras Furnas: SE Vitória 345/138 kV – Consulta de 
viabilidade de substituição dos bancos AT01 e AT02 por uma unidade de 
400 MVA  

 Resposta EDP ES: SE Vitória 345/138 kV – Consulta de viabilidade de 
substituição dos bancos AT01 e AT02 por uma unidade de 400 MVA  
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ATA DE REUNIÃO 
Data: 

31/05/2021 

Tema: Substituição dos bancos de 
autotransformadores AT01 e AT02 por fim de 

vida útil – SE 345/138 kV Vitória 

Local: Videoconferência – período de emergência da COVID-19 

Horário: 14:00 – 16:00 

Participantes 

Nome Instituição E-mail 

Maxwell Cury Júnior EPE maxwell.cury@epe.gov.br 

Armando Leite Fernandes EPE armando.fernandes@epe.gov.br 

Frederico Garcia Cavalcante Furnas frgarcia@furnas.com.br 

Yuri Rosenblum                                                Furnas yurirs@furnas.com.br 

Ângelo Medeiros Sátiro Furnas satiro@furnas.com.br 

Sérgio da Silva Rodrigues Furnas sergior@furnas.com.br 

Roger Garcia Almeida EDP-ES rogeralmeida@edp.com 

Adriano Jorge da Rocha EDP adriano.rocha@edp.com 

Pauta 

A reunião teve por objetivo: i) apresentação de Furnas da análise referente aos impactos da substituição dos 

bancos de autotransformadores AT01 e AT02 de 225 MVA cada, por fim de vida útil regulatória e indícios de 

fim de vida útil física, por um único banco de 400 MVA na SE Vitória 345/138 kV; ii) apresentação da EDP-ES 

da análise referente aos impactos dessa substituição na SE 138 kV Pitanga e iii) apresentação da EPE sobre a 

definição da solução imediata e futuras configurações previstas para a SE 345/138 kV Vitória. 

 

Registros 

1. No início da reunião, a EPE agradeceu a participação das empresas e informou os objetivos da 

realização do encontro. 

2. Furnas então apresentou um resumo das suas análises sobre a substituição proposta e teceu os 

seguintes comentários: 

• Serão retirados os barramentos flexíveis que interligam o lado de 138 kV dos bancos AT01 e AT02 

com o barramento da SE 138 kV Pitanga da EDP-ES e instalado um novo barramento flexível único, 

compatível com a capacidade de sobrecarga do novo banco de autotransformadores de 400 MVA. Foi 

informado também que os custos desse barramento flexível são muito pequenos em comparação aos 

custos da substituição dos bancos transformadores; 

mailto:maxwell.cury@epe.gov.br
mailto:frgarcia@furnas.com.br
mailto:rogeralmeida@edp.com
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• Poderão ser aproveitadas as conexões dos bancos AT01 e AT02 para a instalação do novo banco de 

400 MVA, tanto no lado de 345 kV como no lado de 138 kV; 

• Não haverá necessidade de recapacitar os barramentos de 345 kV da SE Vitória; 

• Devido ao posicionamento físico da fase reserva do banco AT05 de 400 MVA, será muito difícil seu 

aproveitamento para outros bancos de 400 MVA que venham a ser instalados em substituição aos 

bancos de 225 MVA existentes, devendo ser realizada uma análise mais criteriosa de investimentos na 

SE para permitir esse aproveitamento. Destacou, também, que o arranjo possível para esse 

compartilhamento compromete a confiabilidade da operação da subestação; 

• No anexo resumimos a situação dos Processos Autorizativos em andamento para a substituição de 

unidades monofásicas avariadas dos bancos AT02 e AT04 para pronta referência. Com a substituição 

da fase A do banco AT04 prevista, este banco não terá capacidade de sobrecarga devido ao fato de 

uma das suas unidades monofásicas (Fase B ou C?) operar com limitação devido a enxofre corrosivo. 

Foi proposta por Furnas a possibilidade de utilização da Fase C do banco AT02, em autorização, em 

substituição à Fase (B ou C?) do banco AT04, limitada pelo enxofre corrosivo, de modo a permitir que 

o banco AT04 opere com capacidade de sobrecarga (Quantos %?). O presente aproveitamento é uma 

possibilidade, visto que o AT02 será substituído por um banco de 400 MVA, não sendo mais possível 

o aproveitamento da fase monofásica de 75 MVA solicitada para o AT02 e não autorizada desde 2016. 

Se estas propostas forem viáveis o Processo Autorizativo referente inicialmente à fase C do AT02 e à 

fase A do AT04 pode ser aproveitado, mantendo-o integralmente, mudando apenas a destinação da 

unidade prevista para o AT02 para o AT04; 

3. Em resposta a questionamentos de Furnas, a EPE informou que não foi identificada necessidade 

sistêmica para os bancos de capacitores instalados nos terciários dos bancos de 225 MVA da SE. Desta forma 

com a substituição dos bancos AT01 e AT02 por um novo banco de 400 MVA, os respectivos bancos de 

capacitores poderão ser desmobilizados, uma vez que a vida útil desses equipamentos se encontra esgotada, 

segundo Furnas. Com relação aos bancos de capacitores instalados nos terciários dos bancos AT03 e AT04, 

Furnas sugeriu a inclusão deles no conjunto a ser desmobilizado devido a problemas operativos para 

energização desses equipamentos. Registra-se que esses bancos de capacitores, estão com vida útil 

regulatória esgotada. 

4. A EDP-ES informou que devido ao curto período para análise não houve tempo hábil para criticar as 

informações contidas nos casos disponibilizado para estudo, como a carga por exemplo. Apenas foi inserido 

uma atualização topológica.  

5. A EDP-ES apresentou um resumo das suas análises sobre a substituição proposta e teceu os seguintes 

comentários: 

• A EDP-ES encaminhou antes da reunião a EPE uma Nota Técnica propondo 3 Alternativas a saber: 

Alternativa 1 – Proposta original da EPE: Substituição dos bancos AT01 e AT02 de 225 MVA cada por 

um único banco de 400 MVA, ficando a configuração atualizada com 2 bancos de 400 MVA e 2 bancos 

de 225 MVA; 
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Alternativa 2: Substituição dos bancos AT01 e AT02 por 2 bancos de mesma capacidade, ou seja, 225 

MVA cada, ficando a configuração atualizada com 4 bancos de 225 MVA e 1 banco de 400 MVA, 

idêntica à atual; e 

Alternativa 3 – Substituição imediata dos bancos AT01, AT02, AT03 e AT04 por 2 bancos de 400 MVA 

ficando a configuração atualizada com 3 bancos de 400 MVA. Em função do desequilíbrio nos 

barramentos da SE 138 kV Pitanga foi sugerida a evolução desta proposta para substituição dos 4 

bancos de 225 MVA por 3 bancos de 400 MVA, ficando a configuração atualizada com 4 bancos de 

400 MVA, o que reduziria o problema do desequilíbrio verificado; 

• Na Nota Técnica da EDP-ES foram tabeladas sobrecargas em parte dos barramentos da SE 138 kV 

Pitanga e em algumas chaves seccionadoras, em certas condições operativas, para todas as 

alternativas, e conclui que a Alternativa 2 seria a melhor em termos de minimização de investimentos 

na SE 138 kV Pitanga. No entanto esclareceu que, caso seja determinante a padronização dos ATR de 

225 MVA para 400 MVA, sugere-se que a configuração da SE Vitória seja de 4 Bancos de 

Autotransformadores de 400 MVA (Alternativa 3) cada, garantindo, desta forma, o equilíbrio dos fluxos 

em cada barra da subestação e evitando as sobrecargas identificadas na SE Pitanga; 

6. Em resposta à análise das alternativas propostas pela EDP-ES, a EPE informou que com a implantação 

do banco AT05 de 400 MVA, o Planejamento iniciou um processo de aumento da modularização da capacidade 

individual dos bancos transformadores da SE Vitória 345/138 kV de 225 MVA para 400 MVA, gradualmente, à 

medida que as unidades existentes esgotarem sua vida útil, ampliando a capacidade de atendimento às cargas 

locais. Assim, não considera razoável a lógica de limitação da capacidade das transformações de fronteira com 

o intuito de evitar a recapacitação do barramento 138 kV da SE Pitanga, o que poderia levar à necessidade de 

investimentos adicionais de Rede Básica de Fronteira de forma prematura. Com relação à Alternativa 3, a EPE 

informou que a substituição imediata de todos os 4 bancos de 225 MVA por 3 bancos de 400 MVA, sem a 

devido identificação de sobrecargas ou pedido de substituição por fim de vida útil pela transmissora Furnas, 

não preservaria a modicidade tarifária e o critério de mínimo custo global, uma vez que se espera que 

investimentos no barramento da SE 138 kV Pitanga para eliminação das sobrecargas apontadas não seriam 

superiores à implantação imediata de 2 bancos de autotransformadores adicionais propostos nessa alternativa;  

7. Foi informado também da necessidade da Distribuidora refazer suas análises com relação aos 

investimentos necessários na SE 138 kV Pitanga de modo a atender à evolução prevista para a modularização 

da SE 345/138 kV Vitória ao longo do tempo, conforme mostrado no próximo item. Além disso, a EPE reforçou 

a necessidade de que a EDP ES e Furnas caminhem juntas na execução do plano, de modo que não haja 

descompassos na execução das obras e consequentes limitação de operação; 

8. Uma vez determinada a substituição dos bancos AT01 e AT02 da SE 345/138 kV Vitória por 2 bancos 

de 400 MVA, a EPE apresentou a evolução esperada para a SE: 

• Janeiro 2024: Configuração com 2 bancos de 400 MVA mais 2 de 225 MVA, devido à substituição dos 

bancos AT01 e AT02 por um banco de 400 MVA. Trata-se da solução a ser recomendada pela EPE ao 

MME, sendo que a data foi estimada tomando como base a emissão da Nota Técnica da EPE em 
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junho/2021, outorga em janeiro/2022 e prazo de 2 anos para execução. A EPE ressaltou que se trata 

de mera estimativa para fins de programação dos agentes envolvidos; 

• 2030: Configuração com 3 bancos de 400 MVA e 1 de 225 MVA, devido à substituição do banco AT03 

por um banco de 400 MVA. 2030 é o ano em que foi identificada a violação do critério N-1 na SE. 

Contudo, existe a possibilidade da substituição ocorrer antes, pois Furnas informou que o final da vida 

útil regulatória do banco AT03 ocorre antes deste prazo e que já há indícios que podem levar à 

solicitação de substituição por parte da transmissora antes de 2030. Ressalta-se que a informação 

sobre o final da vida útil física desses equipamentos é de responsabilidade de Furnas e por essa razão 

depende de sua gestão de ativos para a definição do ano preciso dessa substituição, caso venha a 

ocorrer antes de 2030; e 

• Após 2033: Configuração final com 4 bancos de 400 MVA, devido à substituição do banco AT04 por 

outro de 400 MVA. Não há como precisar o ano exato uma vez que o prazo está além do horizonte de 

análise e o equipamento ainda dispõe de considerável vida útil regulatória. 

Próximos passos/plano de ação: 

• Furnas deverá enviar avaliação técnica à EPE mostrando os serviços necessários na SE Vitória para 

possibilitar a utilização da fase reserva do banco AT05 pelas demais unidades de 400 MVA a serem 

instaladas em substituição às unidades de 225 MVA existentes. Deverá informar os óbices para a 

implantação dessa configuração, bem como uma estimativa de custos e riscos operativos advindos 

dessa configuração. Prazo: 18/06/2021; 

• Furnas deverá informar à EPE seu posicionamento sobre eventual aproveitamento da fase C do AT02, 

em fase de outorga pela ANEEL, para compor o banco AT04 de modo a dotá-lo de capacidade de 

sobrecarga. Informar também qual o percentual de sobrecarga que seria disponibilizado. Prazo: 

09/06/2021; 

• Furnas deverá informar qual fase do banco AT04 (B ou C) possui enxofre corrosivo que impede que o 

banco seja dotado de capacidade de sobrecarga. Prazo: 09/06/2021; 

• A EDP-ES deverá realizar estudo técnico detalhado discriminando os investimentos necessários na SE 

138 kV Pitanga de modo a permitir a operação da SE sem a possibilidade de sobrecarga nos 

barramentos e equipamentos de 138 kV considerando-se todas as etapas de modularização e evolução 

da SE Vitória informadas no item 4 desta ata. Tão logo definidas essas obras pela EDP-ES, as mesmas 

deverão ser informadas à EPE. Será informada a ANEEL, na Nota Técnica da EPE, que investimentos 

na SE 138 kV Pitanga serão necessários para implantação da substituição dos bancos da SE Vitória1; 

 
1 Não há um prazo determinado uma vez que a Nota Técnica da EPE será emitida independentemente da conclusão desta 

análise, de maneira a permitir o início imediato do processo de outorga das substituições das unidades transformadoras 
propostas, devido ao risco que a indisponibilidade prolongada de fases de transformadoras pode trazer ao sistema elétrico 
da região de Vitória e arredores 
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• A EPE preparará texto da Nota Técnica para envio ao Grupo de modo a receber críticas e sugestões. 

Prazo: 2 dias úteis após o recebimento das informações de Furnas. 

Os prazos solicitados foram definidos pós reunião. 

 

ANEXO : 

1) Ciclo 2016: 

• Processo Autorizativo ANEEL – 48500.000715/2018-95 – Em fase de outorga 

• 013707/2016 – Fase C do AT02 

• 013708/2016 – Fase C do AT04 – Posteriormente alterada para fase A do AT04 

 

2) Ciclo 2020:  

• Fases A, B e C do AT01 

• Fases A e C do AT02 – Posteriormente alterada da fase C para fase B do AT02 uma vez que a fase C 

do AT02 já estaria contemplada. 
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1. Introdução 

A Subestação de Distribuição (SD) Pitanga 138 kV, de propriedade da EDP ES, está localizada em um terreno 
contiguo a Subestação (SE) Vitória 345/138 kV, de propriedade de Eletrobras Furnas. A SD distribuir energia 
elétrica para região Metropolitana de Vitória e norte do Espírito Santo, tornando-se uma das mais importantes 
da EDP ES. 

A SD Pitanga possui arranjo de Barra Dupla (BD), é composta de 12 Entradas de Linha (EL), 1 Interligação de Barra 
(IB) e 1 Banco de Capacitor, conforme figura 1. 

Figura 1: Diagrama unifilar da SD Pitanga. 

 

Observa-se que as subestações e os clientes industriais conectados na SD Pitanga são atendidos por duas LD de 
138 kV, para garantir o atendimento em contingência (N-1), exceto a SD Carapina que possui 4 linhas. Por causa 
dessa configuração, adotou-se o arranjo que permitisse otimizar o equilíbrio dos fluxos em cada barra, o arranjo 
citado é exemplificado na tabela 1. 

Tabela 1: Configuração do arranjo da conexão das LD e ATR da SD Pitanga. 

 

Nessa escolha foram consideradas como premissas: 

▪ Otimizar a divisão das cargas e fontes em cada barramento, de modo a reduzir o fluxo na interligação 

de barras (disjuntor de 3150 A) e nas chaves que fecham as barras 7B1 e 7B2 (chaves 7010, 7020, 7030 

e 7040, notadamente as chaves 7010 e 7040 de 1200/1250 A); 

▪ Deixar em cada barramento da SD Pitanga bancos de autotransformadores da SE Vitória com 

impedâncias semelhantes. Na perda de uma barra, os carregamentos nos bancos remanescentes devem 

ser equilibrados. 

 

Barra 1 (7B1A / 7B1B / 7B1C) Barra 2 (7B2A / 7B2B / 7B2C)

Linha de Distribuição 

ou

Autotransformador Monofásico

Linha de Distribuição 

ou

Autotransformador Monofásico

Praia ATR5 (SE Vitória)

Belgo 2 Goiabeiras / Praia

ATR1 (SE Vitória) Belgo 1

Carapina 1 IB

Carapina 2 ATR3 (SE Vitória)

ATR2 (SE Vitória) AMT 1

IB ATR4 (SE Vitória)

AMT 2 Carapina 3

Civit 1 Carapina 4

Capacitor Civit 2

Capacitor

7B1B 

400 MVA 225 MVA 
225 MVA 225 MVA 225 MVA 

7B2A 7B2C 

7B1C 

7B2B 

7B1A 

(NF) 
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2. Descrição do Problema a Resolver 

A Eletrobras Furnas identificou que 2 dos 4 Bancos de Autotransformadores de 225 MVA, cada, da SE Vitória 
345/138 kV, estão com a vida útil esgotada. Diante disto, Furnas comunicou a Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE) para realização do estudo de planejamento de longo prazo, 10 anos, para SE Vitória. Assim, foi criado um 
Grupo de Trabalho (GT), com a participação da EPE, Furnas e EDP ES. 

A EPE propôs a substituição dos 2 Banco de Autotransformadores de 225 MVA, cada, por 1 Banco de 
Autotransformadores de 400 MVA. 

Em reunião realizada pelo GT, uma das dificuldades apontadas foi o fato de não haver um barramento de 138 kV 
próprio na SE Vitória 345/138 kV, fazendo com que o secundário de todos os 5 ATR dessa SE sejam interligados 
diretamente através de Linhas de Interligação (LI) 138 kV da EDP ES. 

Este estudo foi elaborado após o recebimento do Ofício n. 0402/2021/DEE/EPE, pelas empresas A EDP ES e 
Eletrobras Furnas. 

A SD Pitanga é suprida pela SE Vitória através de 5 LI com menos de 100 metros de extensão cada, vide figura 2. 
Cada LI, representa 1 Banco de Autotransformador Monofásico, composto de Bay de alta (345 kV) e Bay de baixa 
(138 kV). 

 

Figura 2: Diagrama unifilar da SE Vitória, extraído do Acordo Operativo entre Furnas e EDP ES (no diagrama não consta o ATR5). 

 

 

Por causa do arranjo de baixa dos ATR, durante uma intercorrência, manutenção ou defeito, no Bay de baixa, 
toda proteção do ATR é transferido para o Disjuntor da Interligação de Barra da SD Pitanga e para que isso seja 
possível, é necessário transferir todas as linhas e autotransformadores para uma única barra, levando a 
configuração da SD Pitanga de Barra Dupla para Barra Principal e de Transferência (BPT). 

  

ATR4 ATR3 ATR2 ATR1 
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3. Solução Proposta 

Este trabalho tem por objetivo garantir o atendimento ao crescimento do mercado da região, permitindo maior 
flexibilidade operacional e melhor qualidade de serviço como premissa básica, e viabilizar investimentos sob o 
conceito de mínimo custo global, sem comprometer o sistema de distribuição da EDP ES, em especial da SD 
Pitanga, que possui arranjo que permite maior confiabilidade, (N-1), para as 12 linhas de distribuição que 
atendem as subestações e os clientes industriais desta distribuidora. 

A seguir, serão apresentadas as alternativas avaliadas para este trabalho. As premissas são os casos 
disponibilizados pela EPE para os anos de 2024 até 2033. 

3.1. Alternativa 1 

A Alternativa 1 consiste na substituição do ATR1 e ATR2 ambos de 225 MVA, cada, por 1 ATR de 400 MVA. 

A configuração de carga é a mesma da tabela 1 porém, adotou-se para esta alternativa o ATR 5 (400 MVA) e o 
ATR 3 (225 MVA) na barra 1 e o ATR 1 (400 MVA) e ATR 4 (225 MVA) na barra 2. 

3.2. Alternativa 2 

A Alternativa 2 consiste na substituição do ATR1 e ATR2 ambos de 225 MVA, cada, por 2 ATR de 225 MVA, cada. 

A configuração de carga é a mesma da tabela 1 e entretanto, adotou-se para esta alternativa o ATR1 (225 MVA) 
e ATR2 (225 MVA) na barra 1 e ATR 5 (400 MVA), ATR 3 (225 MVA) e ATR 4 (225 MVA) na barra 2. 

3.3. Alternativa 3 

A Alternativa 2 consiste na substituição do ATR1, ATR2, ATR3 e ATR4 ambos de 225 MVA, cada, por 2 ATR de 400 
MVA, cada. 

A configuração de carga é a mesma da tabela 1 e entretanto, adotou-se para esta alternativa o ATR1 (400 MVA) 
na barra 1 e ATR 5 (400 MVA) e ATR 3 (400 MVA) na barra 2. 
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4. Desempenho das Alternativas 

 

Condição -> Ano 2024 <- Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Regime Normal 
Sobrecarga de 14% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1-
400 MVA) 

n/d 

Carregamento ATR5-82%;ATR1e3-89% 
 
Sobrecarga de 17% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1 
e 3 - 400 MVA) 
 

Sobrecarga de 77% nas chaves 
seletoras do IB) 
 

Sobrecarga de 12 % na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 

SE Vitória: (N-1) DJ BT - ATR 5 (400 MVA) 
Sobrecarga de 14% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1-
400 MVA) 

Sobrecarga de 15% nas chaves 
seletoras do IB 

Sobrecarga de 18% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1 
e 3 - 400 MVA) 
 

Sobrecarga de 19% nas chaves 
seletoras do IB) 
 

Sobrecarga de 29 % na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 

SE Vitória: (N-1) DJ BT - ATR 1 (400 MVA) 

Sobrecarga de 14% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1-
400 MVA) 
 

Sobrecarga de 8 % na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 

Não se aplica. 

Sobrecarga de 18% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1 
e 3 - 400 MVA) 
 

Sobrecarga de 19% nas chaves 
seletoras do IB) 
 

Sobrecarga de 29 % na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 

SE Vitória: (N-1) DJ BT - ATR 1 (225 MVA) Não se aplica. n/d Não se aplica. 

SE Vitória: (N-1) DJ BT - ATR 2 (225 MVA) Não se aplica. n/d Não se aplica. 

SE Vitória: (N-1) DJ BT - ATR 3 (225 MVA) 
Sobrecarga de 14% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1-
400 MVA 

Sobrecarga de 15% nas chaves 
seletoras do IB 

Não se aplica. 

SE Vitória: (N-1) DJ BT - ATR 4 (225 MVA) 

Sobrecarga de 14% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1-
400 MVA 
 

Sobrecarga de 20 % na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 

Sobrecarga de 15% nas chaves 
seletoras do IB 

Não se aplica. 

SE Vitória: (N-1) DJ BT - ATR 3 (400 MVA) Não se aplica. Não se aplica. 

Sobrecarga de 19% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1 
e 3 - 400 MVA) 
 

Sobrecarga de 95% nas chaves 
seletoras do IB) 
 

Sobrecarga de 29 % na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 

SE Vitória: (N-1) ATR 5  
(400 MVA) 

Sobrecarga de 2 % no ATR 4 (400MVA) 
da SE Vitória. Desprezado quando 
considerado 480 MVA de Emergência 

Sobrecarga de 2% no ATR 3 e 4 (225 
MVA) da SE Vitória. 

Sobrecarga de 19% no ATR 1 e 3 
(400MVA) da SE Vitória. Considerando 
480 MVA de Emergência carregamento 
de (99%) 
 

Sobrecarga de 30% nas chaves 
seletoras do IB 

SE Vitória: (N-1) ATR 1  
(400 MVA) 

Sobrecarga de 2 % no ATR 5 (400MVA) 
da SE Vitória. Desprezado quando 
considerado 480 MVA de Emergência 
 

Sobrecarga de 9 % no ATR 3 e 4 
(225MVA) da SE Vitória. 

Não se aplica. 

Sobrecarga de 22 % no ATR5 (400MVA) 
e 17% no ATR3 (400 MVA) da SE Vitória. 
Considerando 480 MVA de Emergência 
carregamento de (102% e 98%) 

SE Vitória: (N-1) ATR 3  
(400 MVA) 

Não se aplica. Não se aplica. 

Sobrecarga de 4 % na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 
 

Sobrecarga de 22 % no ATR5 (400MVA) 
e 17% no ATR1 (400 MVA) da SE Vitória. 
Considerando 480 MVA de Emergência 
carregamento de (102% e 98%) 
 

Sobrecarga de 28% nas chaves 
seletoras do IB 

SE Vitória: (N-1) ATR 1 (225 MVA) Não se aplica. n/d Não se aplica. 

SE Vitória: (N-1) ATR 2 (225 MVA) Não se aplica. n/d Não se aplica. 

SE Vitória: (N-1) ATR 3  
(225 MVA) 

Sobrecarga de 28% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1-
400 MVA) 
 

Sobrecarga de 2 % na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 

Sobrecarga de 10% nas chaves 
seletoras do IB 

Não se aplica. 

SE Vitória: (N-1) ATR 4  
(225 MVA) 

Sobrecarga de 28% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1-
400 MVA) 
 

Sobrecarga de 2 % na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 

Sobrecarga de 11% nas chaves 
seletoras do IB 

Não se aplica. 

(N-1) ATR 500/345KV J. Neiva 2 
Sobrecarga de 15% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1-
400 MVA) 

n/d 
Sobrecarga de 19% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1 
e 3 - 400 MVA) 
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Condição -> Ano 2033 <- Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Regime Normal 
Sobrecarga de 22% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1-
400 MVA) 

Carregamento ATR(5+1+2+3+4) - 92% 
 

Sobrecarga de 7% nas chaves seletoras 
do IB) 

Carregamento ATR5-90%;ATR1e3- 95% 
 

Sobrecarga de 25% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1 
e 3 - 400 MVA) 
 

Sobrecarga de 1% nas chaves seletoras 
do IB) 
 

Sobrecarga de 7 % na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 

SE Vitória: (N-1) DJ BT - ATR 5 (400 MVA) 
Sobrecarga de 22% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1-
400 MVA) 

n/d 

Sobrecarga de 18% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1 
e 3 - 400 MVA) 
 

Sobrecarga de 25% nas chaves 
seletoras do IB) 
 

Sobrecarga de 20 % na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 

SE Vitória: (N-1) DJ BT - ATR 1 (400 MVA) 

Sobrecarga de 22% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1-
400 MVA) 
 

Sobrecarga de 20% na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 

n/d 

Sobrecarga de 25% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1 
e 3 - 400 MVA) 
 

Sobrecarga de 25% nas chaves 
seletoras do IB) 
 

Sobrecarga de 19 % na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 

SE Vitória: (N-1) DJ BT - ATR 1 (225 MVA) Não se aplica. - Não se aplica. 

SE Vitória: (N-1) DJ BT - ATR 2 (225 MVA) Não se aplica. - Não se aplica. 

SE Vitória: (N-1) DJ BT - ATR 3 (225 MVA) 
Sobrecarga de 22% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1-
400 MVA 

Sobrecarga de 22% nas chaves 
seletoras do IB) 

Não se aplica. 

SE Vitória: (N-1) DJ BT - ATR 4 (225 MVA) 

Sobrecarga de 22% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1-
400 MVA 
 

Sobrecarga de 20 % na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 

Sobrecarga de 22% nas chaves 
seletoras do IB 

Não se aplica. 

SE Vitória: (N-1) DJ BT - ATR 3 (400 MVA) Não se aplica. Não se aplica. 

Sobrecarga de 25% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1 
e 3 - 400 MVA) 
 

Sobrecarga de 80% nas chaves 
seletoras do IB) 
 

Sobrecarga de 19 % na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 

SE Vitória: (N-1) ATR 5 (400 MVA) 

Sobrecarga de 48% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1-
400 MVA) 
 

Sobrecarga de 12 % na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 
 

Sobrecarga de 18 % no ATR 3 e 4 
(225MVA) da SE Vitória. 

Carregamento ATR(1e2) - 106%; 
ATR(3+4) - 109% 

Sobrecarga de 20% no ATR 1 e 3 
(400MVA) da SE Vitória. 
 

Sobrecarga de 58% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1 
e 3 - 400 MVA) 
 

Sobrecarga de 30% nas chaves 
seletoras do IB) 

SE Vitória: (N-1) ATR 1 (400 MVA) 

Sobrecarga de 11 % no ATR 5 (400MVA) 
da SE Vitória. 
Desprezado quando considerado 480 
MVA de Emergência 
 

Sobrecarga de 17% no ATR 3 e 4 
(225MVA) da SE Vitória. 

Não se aplica. 

Sobrecarga de 20 % no ATR5 e 3 
(400MVA) da SE Vitória. Considerando 
480 MVA de Emer.(100%) 
 

Sobrecarga de 23% nas chaves 
seletoras do IB) 
 

Sobrecarga de 1% na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 

SE Vitória: (N-1) ATR 3 (400 MVA) Não se aplica. Não se aplica. 

Sobrecarga de 20 % no ATR5 e 1 
(400MVA) da SE Vitória. 
Considerando 480 MVA de Emergência 
carregamento de (100%) 
 

Sobrecarga de 23% nas chaves 
seletoras do IB) 
 

Sobrecarga de 1% na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 

SE Vitória: (N-1) ATR 1 (225 MVA) 
Não se aplica. Carregamento ATR5 – 91%;  

ATR2 - 99%; ATR(3+4) - 103% 
Não se aplica. 

SE Vitória: (N-1) ATR 2 (225 MVA) 
Não se aplica. Carregamento ATR5 – 91%;  

ATR1 - 99%; ATR(3+4) - 103% 
Não se aplica. 

SE Vitória: (N-1) ATR 3 (225 MVA) 

Sobrecarga de 37% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1-
400 MVA) 
 

Sobrecarga de 3% na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 
 

Sobrecarga de 5% no ATR 4 (225MVA) 
da SE Vitória. 

Carregamento ATR5 – 91%;  
ATR(1+2) - 99%; ATR4 - 103% 

Não se aplica. 

SE Vitória: (N-1) ATR 4 (225 MVA) 

Sobrecarga de 37% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1-
400 MVA) 
 

Sobrecarga de 3% na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 
 

Sobrecarga de 6% no ATR 3 (225MVA) 
da SE Vitória. 

Carregamento ATR5 – 91%;  
ATR(1+2) - 99%; ATR3 - 103% 

Não se aplica. 

(N-1) ATR 500/345KV J. Neiva 2 
Sobrecarga de 30% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1-
400 MVA) 

Carregamento ATR5 - 100%; 
ATR(1+2+3+4) - 98% 
 

Sobrecarga de 16% nas chaves 
seletoras do IB) 

ATR5 (99%) e ATR 1 e 3 (102%) 
 

Sobrecarga de 33% nas chaves 
seletoras de barra da SD Pitanga (ATR1 
e 3 - 400 MVA) 
 

Sobrecarga de 11% nas chaves 
seletoras do IB) 
 

Sobrecarga de 21 % na Barra 1 ou 2, a 
depender de qual for selecionada. 
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5. Conclusão 

A SD Pitanga é uma das mais importante do estado. Ela opera em arranjo Barra Dupla que permitir o N-1 para o 
Sistema de Distribuição da EDP ES, contribui para otimizar a divisão das cargas e fontes em cada barramento e 
deixa em cada barramento da SD Pitanga bancos de autotransformadores da SE Vitória com impedâncias 
semelhantes. Na perda de uma barra, os carregamentos nos bancos remanescentes devem ser equilibrados. 

Foram avaliadas 3 propostas de intervenção nas transformações 345/138 kV da SE Vitória.  

A primeira proposta, consiste na substituição do ATR1 e ATR2 ambos de 225 MVA, cada, por 1 ATR de 400 MVA. 

A segunda mediante da substituição do ATR1 e ATR2 ambos de 225 MVA, cada, por 2 ATR de mesma potência, 
225 MVA, cada. 

A terceira mediante a substituição do ATR1, ATR2, ATR3 e ATR4 ambos de 225 MVA, cada, por 2 ATR de 400 
MVA, cada. 

As propostas 1 e 3, são as mais agressivas, exigindo a substituição do barramento, chaves e demais equipamentos 
da SD Pitanga e a proposta 3, uma provável evolução da proposta 1, proporciona um alto desequilíbrio no 
barramento e carregamentos elevados quando considerado em regime normal de operação. 

A proposta 2, foi identificado a necessidade de substituição das chaves do Bay de Transferência, as mesmas 
chaves das propostas 1 e 2. Quando considerando Autotransformadores novos, apresentam carregamentos 
máximos de 109% ou 91% utilizando a condição de emergência do ATR, para o último ano do caso, ano de 2033. 

Por fim, das 3 propostas a que se mostrou mais eficiente foi a proposta 2. Caso seja determinante a padronização 
dos ATR de 225 MVA para 400 MVA, sugere-se que a configuração da SE Vitória seja de 4 Bancos de 
Autotransformadores de 400 MVA, cada, desta forma, garantindo o N-1 da transformação da SD Pitanga e 
garantindo otimizar o equilíbrio dos fluxos em cada barra da subestação. 
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